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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Tilburg is er een nader onderzoek uitgevoerd bij Peuteropvang 
Unikids 2.0 op 21 februari 2019. Dit betreft een documenten-onderzoek en een bezoek op de 

locatie. 
 
Tijdens het nader onderzoek van 18 september 2018 zijn overtredingen geconstateerd binnen de 
domeinen: 
• Veiligheid en gezondheid 
• Ouderrecht 

 

Conclusie: 

Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de geconstateerde overtredingen zijn opgelost. 
Peuteropvang Unikids 2.0 voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het nader onderzoek van 18 september 2018 bij Peuteropvang Unikids 2.0 zijn er twee 
overtredingen geconstateerd binnen het onderdeel: Veiligheid en gezondheid 

Deze voorwaarden zijn tijdens het nader onderzoek opnieuw beoordeeld. 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat: 

• een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van 
het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. 

• een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen 
welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met 
grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag 

in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. 
 
Tijdens de volgende jaarlijkse inspectie bij de peuteropvang zal het beleid veiligheid en gezondheid 
opnieuw beoordeeld worden. Hierbij zal voornamelijk naar de locatie-specifieke risico's gekeken 
worden. 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde uit de Wet Kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Unikids 0.8.1) 
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Ouderrecht 
 
Tijdens het nader onderzoek van 18 september 2018 bij Peuteropvang Unikids 2.0 is er één 
overtreding geconstateerd binnen het onderdeel: Ouderrecht 
 
De volgende voorwaarde is opnieuw beoordeeld: Reglement oudercommissie 
  

 
Oudercommissie 
 
Het reglement voor de oudercommissie omvat regels omtrent: 
- de zittingsduur van de leden 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde uit de Wet Kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 

• Reglement oudercommissie (mei 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet 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 : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
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 : 21-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-02-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 15-03-2019 
 
 
 
 

 

 
 

 


