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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.

Beschouwing

Tijdens de jaarlijkse inspectie, uitgevoerd op 14 november 2019, zijn er overtredingen
geconstateerd binnen het domein Personeel en groepen, onderdeel: verklaring omtrent het gedrag
en personenregister kinderopvang.
In opdracht van gemeente Tilburg heeft er op maandag 9 maart 2020 een nader onderzoek
plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Unikids 2.0. Dit betreft een documentenonderzoek.
Tijdens dit nader onderzoek is beoordeeld of de houder voldoende maatregelen heeft genomen om
de overtredingen te herstellen.
Conclusie
Op basis van het nader onderzoek wordt geconcludeerd dat er één overtreding is geconstateerd.
Het betreft één nieuwe beroepskracht die één dag heeft gewerkt alvorens gekoppeld te zijn in het
persoonsregister kinderopvang.
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

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen
Ten tijde van de jaarlijkse inspectie waren niet alle beroepskrachten ingeschreven in het
personenregister kinderopvang (PRK) noch door de houder gekoppeld aan de organisatie.
Deze wettelijke voorwaarden zullen tijdens dit nader onderzoek nogmaals worden beoordeeld.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens de inspectie van 14 november 2019 waren twee beroepskrachten wel in het bezit van
een verklaring omtrent het gedrag maar niet gekoppeld aan de houder in het personenregister
kinderopvang.
Per 2 en 4 december 2019 heeft de houder er zorg voor gedragen dat deze personen zijn
gekoppeld in het personenregister kinderopvang, hiermee is de overtreding opgelost.
De houder heeft een print screen van de koppeling in het personenregister kinderopvang direct per
e-mail overlegd aan de toezichthouder.
Tijdens het nader onderzoek op 9 maart 2020 heeft de toezichthouder geconstateerd dat
er één nieuwe beroepskracht is aangenomen bij Unikids 2.0. Deze beroepskracht staat
ingeschreven per 27 december 2019 in het personenregister kinderopvang en is gekoppeld aan de
kinderopvangorganisatie per 7 januari 2020.
Echter, deze beroepskracht is op 6 januari 2020 boventallig ingezet (in het kader van inwerken) op
KDV Unikids 2.0.
Op basis van bovenstaande gegevens constateert de toezichthouder dat er op 6 januari 2020 een
beroepskracht is ingezet die niet voor aanvang van werkzaamheden is gekoppeld aan de houder in
het PRK.
Conclusie
De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing
zijn.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Personenregister Kinderopvang
Personeelsrooster (januari en februari 2020)
Inspectierapport van 14 november 2019
mail van de houder op 2 december 2019
mail van de houder op 9 maart 2020

4 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 09-03-2020
Kinderopvang Unikids 2.0 te Tilburg

Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderopvang Unikids 2.0
http://www.unikids.nl
000027901564
56
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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderopvang Unikids 2.0 B.V.
Abdij van Bernestraat 199
5037CG Tilburg
58566678
Ja

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Tilburg
: Postbus 90155
: 5000LH TILBURG

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

09-03-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
09-03-2020
09-03-2020
09-03-2020

: 30-03-2020
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