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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Tilburg is er naar aanleiding van een wijzigingsformulier uitbreiding 
aantal kindplaatsen een incidenteel onderzoek uitgevoerd op 18 september 2018 bij KDV 

Peuteropvang Unikids 2.0. 
  
Peuteropvang Unikds 2.0 is gevestigd in basisschool Prins Bernhard op de eerste verdieping.  
Momenteel is er één lokaal in gebruik voor een groep peuteropvang en in de middag voor de 
buitenschoolse opvang. Voor het openen van een tweede peutergroep zal het naast gelegen lokaal 
in gebruik genomen worden voor de peuteropvang van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 
t/m 4 jaar oud. 

   

De peuteropvang biedt opvang tijdens schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 
tot 13.00 uur. De houder gaat mogelijk in de toekomst peuteropvang bieden op ma- t/m vrijdag. 
Gestreefde openingsdatum voor opvang van de tweede peutergroep is: 22 oktober 2018 
   
Conclusie: 

Het advies aan de gemeente is om de aantal kindplaatsen bij Peuteropvang Unikds 2.0 te wijzigen 
naar 28 kindplaatsen. 
  
De toelichting op de bevindingen van de inspecteur kunt u teruglezen in het vervolg van dit 
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 

  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Binnenruimte 
De peutergroep heeft de beschikking over een afzonderlijke vaste groepsruimte. De groepsruimte 

heeft een bruto-speeloppervlakte van 50 m², voldoende ruim voor de opvang van 14 kinderen. 

  
Tijdens de inspectie was het lokaal nog niet passsend ingericht. De houder heeft tijdens het 
intervieuw aangegeven zorg te dragen voor een passende inrichting en passend spelmateriaal voor 
kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar oud. 
  
Buitenruimte 

De peutergroep maakt gebruik van een gedeelte van de speelplaats van de basisschool. De 
houder maakt gebruik van het spelmateriaal van de basisschool. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties (na- meten binnenruimte) 
• Plattegrond 

  
• Inspectierapport 30 november 2017 
• Aanvullende afspraken m.b.t. buiten spelen 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Peuteropvang Unikids 2.0 

Website : http://www.unikids.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000027901564 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Unikids 2.0 B.V. 
Adres houder : Abdij van Bernestraat 199 
Postcode en plaats : 5037CG 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 :  T. Butler 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 

Datum inspectie : 18-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 02-10-2018 
Zienswijze houder : 10-10-2018 
Vaststelling inspectierapport : 11-10-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

In het rapport heb ik een aantal onjuistheden geconstateerd: 
• De opvangdagen zijn nu maandag, dinsdag en donderdag maar zoals besproken willen we in 

de toekomst alle dagen peuteropvang aanbieden. ( maandag tm vrijdag) 

• De tijd van de peuteropvang is van 7.30 tot 13.00. 
• We zijn wel een gesubsidieerde voorschoolse educatie 
• De gegevens van de houder zijn niet juist. Dit moet Abdij van Bernestraat 199, 5037 CG 

Tilburg zijn. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


