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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen is een onderzoek voor registratie uitgevoerd bij BSO Unikids 2.0. 

Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op deze BSO van toepassing zijn en voor aanvang 
van de exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht. 
Tijdens dit onderzoek is er gesproken met de houder van deze locatie. 

De volgende documenten zijn beoordeeld en besproken tijdens deze inspectie; 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Plan van aanpak 

 Huisregels 
 Ongevallenregistratieformulier 
 Klachtenregeling 
 Meldcode kindermishandeling en de sociale kaart 
 VOG's 
 Diploma's 

 Plattegrond 
 
Overleg en overreding 
De toezichthouder heeft overleg en overreding toegepast op het aanpassen van het pedagogisch 

beleidsplan en de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
De houder heeft binnen de afgesproken termijn de documenten aangeleverd. 
 

Conclusie 
De toezichthouders adviseren de gemeente Tilburg BSO Unikids 2.0 op te nemen in het landelijk 
register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de Wet 
 

Op BSO Unikids 2.0 worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot kinderopvang in de zin van de Wet voldoen aan de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Bij een onderzoek voor registratie wordt beoordeeld of er handhaving loopt in het kader van de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de vestigingen van de houder en of de 
houder maatregelen treft om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen te voorkomen. 

  
Er zijn geen zwaarwegende handhavingstrajecten die de opening van de BSO in de weg staan. 
  
De BSO kan met ingang van 28 augustus 2017 in exploitatie gaan. 
Tijdens het onderzoek voor registratie stellen beide toezichthouders vast dat de exploitatie 
redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke eisen.   

  
  
De houder is op de hoogte van het feit dat in geval van een wijziging in de gegevens dit onverwijld 
medegedeeld dient te worden aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden.  
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot kinderopvang en naleving wet-en regelgeving 

voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 LRKP 
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Pedagogisch klimaat 

 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
De toezichthouders passen overleg en overreding toe op de inhoud van het pedagogisch 
beleidsplan. (versie v0.1) 
  

Binnen de afgesproken termijn van 5 werkdagen levert de houder een nieuwe versie van het 
pedagogisch beleidsplan aan. (versie 0.2) 
  

  
In het pedagogisch beleidsplan versie 0.2 van BSO Unikids 2.0 worden de volgende onderdelen 
beschreven: 
 de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 

 Beknopt de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale 
competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen 
plaatsvindt. 

 De werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
 Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
 Hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 

 Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 

 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
 Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
  

  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoen 
aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie 0.1 en versie 0.2) 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
In verband met de continue screening zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) 
beoordeeld. De houder beschikt over een recente VOG en is daarmee opgenomen in de continue 
screening. 

  
De houder geeft op het moment van inspectie aan dat er beroepskrachten worden ingezet die 
momenteel werkzaam zijn bij het kinderdagverblijf van de houder. 

De verklaringen omtrent het gedrag van deze beroepskrachten zijn tijdens de jaarlijkse inspectie 
bij het kinderdagverblijf gezien door de toezichthouders en voldoen aan de wettelijke eisen. 
  
  

Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot een verklaring omtrent het gedrag voldoen aan de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

De houder geeft op het moment van inspectie aan dat er beroepskrachten worden ingezet die 
momenteel werkzaam zijn bij het kinderdagverblijf van de houder. 
De diploma's van deze beroepskrachten zijn tijdens de jaarlijkse inspectie bij het kinderdagverblijf 

gezien door de toezichthouders en voldoen aan de wettelijke eisen. 
  
  

Conclusie 
De getoetste voorwaarde met betrekking tot een passende beroepskwalificatie voldoet aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
 
Opvang in groepen 
 

Vanaf het moment dat BSO Unikids 2.0 in exploitatie gaat zal er in eerste instantie gewerkt worden 
in een verticale groep. 
Als het aantal aanmeldingen bij de BSO in die mate toeneemt dat er twee groepen geopend 

kunnen worden zal er gewerkt gaan worden in twee verticale groepen. 
De houder is van plan om 2 verticale groepen te gaan formeren van ieder 14 kinderen. 
  
  

Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot opvang in groepen voldoen aan de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
De houder geeft op het moment van inspectie aan dat zij van plan is om 2 verticale groepen te 
formeren van ieder 14 kinderen. 
De houder realiseert zich dat er bij deze werkwijze conform de wet en regelgeving 2 

beroepskrachten per groep dienen te worden ingezet. 
  
Met de houder is gesproken over de achterwachtregeling. 

De BSO kan bij calamiteiten een beroep doen op de collega's van het in de buurt gelegen 
kinderdagverblijf. Daarnaast kan de BSO bij calamiteiten ook een beroep doen op het sportcentrum 
van de universiteit, deze is gelegen naast het kinderdagverblijf van Unikids 2.0. 
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Met de houder is besproken dat er op het rooster van het kinderdagverblijf inzichtelijk moet zijn 
wie de achterwacht is voor de BSO. In de praktijk wil dat zeggen dat er bij opening en sluiting van 
KDV en BSO altijd opgeteld minimaal 3 beroepskrachten aanwezig dienen te zijn. 
  
Beroepskrachten van het kinderdagverblijf kunnen binnen 15 minuten op de locatie van de BSO 

aanwezig zijn. 
Tijdens schoolweken zijn de leerkrachten van school dagelijks tot 16.30 uur aanwezig. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de Beroepskracht-kindratio voldoen aan de wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

  
 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De houder geeft aan dat er bij de BSO Nederlands wordt gesproken. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Overleg en overreding 
De toezichthouders hebben overleg en overreding toegepast met betrekking tot het aanvullen van 
de risico-inventarisatie veiligheid. Binnen de afgesproken termijn zijn alle documenten 

aangeleverd. De aangepaste versie is door de toezichthouders beoordeeld. 
  
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd op 12 juni 2017 door de houder 

en in juli 2017 herzien. Er is gebruik gemaakt van de digitale Risico-monitor. 
De risico-inventarisaties hebben betrekking op de situatie bij de huidige inspectie. De risico-
inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle 
specifieke onderdelen. 

Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
 

 
Meldcode kindermishandeling 
 

BSO Unikids 2.0 heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is het model van 
de brancheorganisatie kinderopvang. 
De overeenkomst ter gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 

ondertekend door de houder. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarde met betrekking tot de meldcode kindermishandeling voldoet aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties (Buitenruimte, binnenruimte) 

 Protocol 
 Sociale kaart 
 Risico-inventarisatie veiligheid (12 juni 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (12 juni 2017) 

 Actieplan veiligheid (12 juni 2017) 
 Actieplan gezondheid (12 juni 2017) 
 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
De BSO gaat gebruik maken van 2 klaslokalen van de Prins Bernhardschool te Tilburg. 
De beide klaslokalen zijn gesitueerd op de eerste verdieping van de school. 
Beide lokalen hebben ieder een oppervlakte van 50 m2, er zijn voldoende vierkante meters 

beschikbaar om 28 kinderen op te vangen. 
  
Op het moment van inspectie werden beide lokalen nog gebruikt door de basisschool. 

De houder heeft aangegeven om te starten in 1 lokaal, bij toename van het aantal inschrijvingen 
worden beide lokalen gebruikt. 
  
De houder heeft nieuw meubilair aangeschaft, dit wordt in de zomervakantie geplaatst. 

Een groepstafel, een digibord en een kast van school blijven staan/hangen en kunnen gebruikt 
worden door de BSO. 
Naast het keukenblok wordt nog een koelkast geplaatst. 
Er is geen warm water aanwezig, er wordt een waterkoker aangeschaft. 
  
De inrichting van de binnenruimte wordt tijdens het onderzoek 3 maanden na start 
exploitatie opnieuw beoordeeld. 

 
 
Buitenspeelruimte 

 
De BSO gaat gebruik maken van de speelplaats van de basisschool. 
Deze ruimte is vast beschikbaar voor de BSO en passend ingericht. 

  
Op het moment dat de schoolkinderen van basisschool Prins Bernhard aanwezig zijn en er wordt 
BSO opvang aangeboden, dan kan de BSO in overleg met school gebruik maken van de 
buitenruimte. De houder heeft hierover afspraken gemaakt met de basisschool. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de buitenspeelruimte voldoen aan de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
  

 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (Buitenruimte, binnenruimte) 
 Plattegrond 

 Pedagogisch beleidsplan (Versie 0.1 en versie 0.2) 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De houder wil de ouders gaan informeren via de website, deze is in ontwikkeling en zal voor start 
exploitatie van de BSO gereed zijn. 
Met de houder is besproken dat op de website onder andere de volgende documenten gepubliceerd 

dienen te worden; 
 pedagogisch beleidsplan 
 klachtenregeling 

 aansluiting externe klachtencommissie 
 laatste inspectierapport 
 Tijdens de volgende inspectie zal bovenstaande beoordeeld worden. 
  

 
 
Oudercommissie 
 
De houder geeft op het moment van inspectie aan dat er 2 ouders zijn die zitting willen nemen in 
de oudercommissie. 
Volgens de wet en regelgeving is er dan sprake van een oudercommissie. 

De houder wil zelf dat er 3 ouders zitting nemen in de oudercommissie. 
  
Met de houder is de afspraak gemaakt dat alle voorwaarden met betrekking tot het domein 

oudercommissie worden beoordeeld tijdens het onderzoek 3 maanden na start registratie. 
 
 

Klachten en geschillen 
 
De houder is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie. 
Tevens heeft de houder een interne klachtenregeling opgesteld en schriftelijk vastgelegd. 
Met de houder is besproken dat zij contact op neemt met de geschillencommissie om het adres van 
de BSO door te geven. 
  

Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de klachten en geschillen voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie 0.1 en versie 0.2) 

 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 

ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 

te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 

a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Unikids 2.0 

Website : http://www.unikids.nl 
Aantal kindplaatsen : 28 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Unikids 2.0 B.V. 
Adres houder : Prof Cobbenhagenlaan 15 

Postcode en plaats : 5037DA Tilburg 

KvK nummer : 58566678 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. van Ingen 
A van Lokven 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 

 
Planning 
Datum inspectie : 11-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 20-07-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-07-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 14-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


