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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 

Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Kindercentrum De Vrolijke Vis is gevestigd in een gebouw dat voorheen dienst heeft gedaan als 
ontmoetingscentrum aan Visserijplein 30, te Tilburg. De afgelopen maanden heeft er een 
verbouwing plaats gevonden in het kindercentrum om een extra groepsruimtes te creëren voor 

zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. 
Het kindercentrum heeft de beschikking over een ruime slaapkamer en twee groepsruimtes. Het 
kindercentrum heeft de beschikking over een aangrenzende buitenruimte. 
   
Inspectiehistorie: 
2015 

Op 16 en 17 maart 2015 heeft er een onaangekondigd regulier inspectiebezoek plaats gevonden. 
Dit inspectieonderzoek bestaat uit twee delen: op 16 maart heeft er een documenten onderzoek 
plaats gevonden. De toezichthouder heeft de papieren versie van het pedagogisch beleid 
meegekregen om te kopiëren. Op 17 maart heeft de toezichthouder het pedagogisch beleid terug 

gebracht naar het kinderdagverblijf en de pedagogische praktijktoets uitgevoerd. 
  
Tijdens dit inspectiebezoek zijn er overtredingen geconstateerd binnen de volgende domeinen: 

- Pedagogisch beleid: vierogenprincipe staat niet beschreven 
- Pedagogische praktijk: uitvoering vierogenprincipe in de praktijk 
- Personeel en groepen: verklaringen omtrent het gedrag 
- Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid: er zijn geen plannen van aanpak aanwezig op de 
locatie en organisatie rondom het uitvoeren van het vierogenprincipe. 
- Ouderrecht: het voorgaande inspectierapport is niet op de website geplaatst. 
   

Op 24 juni 2015 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden op de geconstateerde overtreding 
van het inspectiebezoek van 16 en 17 maart 2015. Alle geconstateerde overtredingen zijn 
opgeheven. 
  

2016 
Op 23 augustus 2016 heeft er een onaangekondigd reguliere inspectie plaats gevonden. Er zijn 

overtredingen geconstateerd binnen de domeinen: 
- Pedagogisch klimaat: niet alle vereiste onderwerpen staan beschreven in het pedagogisch 
beleidsplan 
- Ouderrecht: de klachtenprocedure voldoet niet aan de beschreven eisen. 
Aan alle overige beoordeelde voorwaarden is voldaan. 
  
Op 29 november 2016 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden waaraan tijdens de jaarlijkse 

inspectie op 23 augustus 2016 niet werd voldaan opnieuw beoordeeld: 
Het onderzoek heeft zich daarom gericht op: 
 Pedagogisch beleid 
 Klachten en geschillen 

Naar aanleiding van de documenten en een bezoek aan de locatie is gebleken dat deels 
tekortkomingen zijn opgelost. De volgende overtredingen zijn niet opgelost: 
 Pedagogisch klimaat (inhoud pedagogisch beleidsplan) 

 Ouderrecht: klachtenregeling. 
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2017 
Op 28 maart 2017 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden op de geconstateerde 
overtredingen van de voorgaande inspectie: 
 Pedagogisch klimaat (inhoud pedagogisch beleidsplan) 
 Ouderrecht: klachtenregeling. 

De overtredingen zijn opgelost. 
  
De houder heeft op 3 mei 2017 wijzigingsformulieren na de gemeente Tilburg gestuurd. De 
houderwisseling van kinderdagverblijf Het Wondertje (Stichting het Wondertje) naar Kindercentrum 
De Vrolijke Vis (De Vrolijke Vis B.V.) Tevens heeft de houder een verzoek ingediend voor 
uitbreiding aantal kindplaatsen. 
Op 30 augustus 2017 heeft er een onderzoek voor registratie plaats gevonden. Deze inspectie 

heeft plaats gevonden gelijktijdig met een onderzoek van de belastingdienst. 
  

Tijdens deze inspectie heeft er overleg en overreding plaats gevonden: 
Overleg en overreding: 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot: 
 Laatste versie risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 Plan van aanpak risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid en bijbehorende protocollen 
 Aangepast pedagogisch beleidsplan 
 Laatste versie: Plan van aanpak na opening kindercentrum Vrolijke Vis 
 Aangepast schema planning teamvergaderingen 
 Beëindigingsovereenkomsten van ex-medewerkers 
 Ondernemingsplan / marktonderzoek 

Dit is alleen mogelijk bij documenten die op afstand te beoordelen zijn. De houder is een 
hersteltermijn geboden van 3 werkdagen. De documenten zijn, binnen de afgesproken termijn, 
opgestuurd naar de toezichthouder en meegenomen in de beoordeling. 

De houderschapswisseling, de naamwijziging en de uitbreiding aantal kindplaatsen van 15 naar 32 
kindplaatsen mogen doorgevoerd worden in het landelijk register kinderopvang. Er zijn geen 
overtredingen geconstateerd op de beoordeelde voorwaarden 
  

Huidige inspectie:  
Op 24 oktober heeft het jaarlijkse inspectiebezoek plaats gevonden. De inspectie heeft 
zich voornamelijk gericht op zaken die het meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de 
kinderopvang. 
Dit rapport is geldend voor zowel kinderdagverblijf De Vrolijke Vis als buitenschoolse opvang De 
Vrolijke Vis, omdat er tijdens de inspectie gecombineerde opvang werd aangeboden. 

  
Conclusie: 
De afgelopen maanden heeft er een verbouwing plaats gevonden en zijn er o.a. nieuwe 

laminaatvloeren gelegd. Echter deze vloeren komen omhoog en zijn eruit gehaald. Wegens het 
geringe aantal op te vangen kinderen zal dit per groepsruimte hersteld worden zodat de kinderen 
hier geen hinder aan zullen ondervinden. 
Tijdens de huidige inspectie is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan. 

  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder 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 
beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument 
ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd tijdens het observeren op de groep. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument (cursief) volgt eventueel een voorbeeld uit de 

waargenomen praktijk. 

De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 
vastgelegd in de Wet Kinderopvang; 
1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. Zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden. 

  
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan: 
De beroepskrachten bespreken hun handelen (aanpak, effect op de kinderen) op vaste momenten 
met het team en de leidinggevende. Werkinstructies en afspraken staan geagendeerd bij 

teamoverleg en werkbegeleiding. Het pedagogisch beleidsplan wordt als houvast en naslagwerk 
gebruikt.  
   
Emotionele veiligheid: 
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.  
Voorbeelden: 

 Kinderen hebben op hun opvangdag altijd (een aantal) vaste/vertrouwde andere kinderen in 
de groep. 

 Er is sprake van max. 3 vaste beroepskrachten die de groep begeleiden 
 Er zijn vaste invallers aanwezig/beschikbaar. 
 Alle aanwezige beroepskrachten (vast en inval) kennen het dagprogramma, de (meeste) 

kinderen en de werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende 
wijze.  

 

Persoonlijke competentie: 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.  
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 
contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 
lijdt. 

Bijvoorbeeld: Er wordt een afscheidsfeestje gevierd op de groep De Zeepaardjes de kinderen van 
de buitenschoolse opvang mogen ook bij de afscheidsfeestje aanwezig zijn. Het feestje wordt aan 
de hand van liedjes opgebouwd. De beroepskracht heeft een kort gesprekje met een kind aan en 
richt daarna weer de aandacht op de groep 
   
Sociale competentie: 

De kinderen zijn deel van de groep. 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
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Overdracht van normen en waarden: 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen.  

Bijvoorbeeld: Een kind wilt een spelletje hoog uit de kast pakken maar kan er niet bij. Het kind 
stapelt kussens op om bij het spelletje te komen. De beroepskracht legt uit aan het kind dat het 
spelletje hoog in de kast staat omdat de jongere kinderen er niet zelf mee mogen spelen. De 
beroepskracht legt uit aan het kind dat zij even moet komen vragen of de beroepskracht kan 
komen helpen. 
  
Vierogenprincipe: 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Locatiemanager en tevens beroepskracht) 
 Observaties (Pedagogische praktijk) 

 Website (https://devrolijkevis.nl/) 
 Pedagogisch beleidsplan (Augustus 2017, versie 2) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 

gedrag en een passende beroepskwalificatie voor het werken in de kinderopvang. 
  
De beroepskracht-kindratio is gecontroleerd door middel van roosters, presentielijsten en 
bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 

maart 2013. Er zijn geen stagiaires of vrijwilligers werkzaam bij kinderdagverblijf De Vrolijke Vis 
daarom is deze voorwaarde niet beoordeeld. (niet van toepassing) 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
Er worden geen beroepskrachten in opleiding ingezet bij kinderdagverblijf de Vrolijke Vis, daarom 
is deze voorwaarde niet beoordeeld. (niet van toepassing) 
 

 
Opvang in groepen 
 

Op de dag van de inspectie werd er opvang geboden in een gecombineerde groep, 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang werden samen opgevangen in de groepsruimte van de 
Zeepaardjes. 

Er 5 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud en 2 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 
12 jaar oud onder begeleiding van 2 vaste beroepskrachten. 
  
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. In de entree hangt naast de deur een foto 
van de beroepskracht die op die dag werkzaam is op de groep. 
  

De opvang vindt plaats in stamgroepen. Momenteel is de volgende stamgroep geopend:  
  
 De zeepaardjes: voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud, maximale 

groepsgrootte 16 kinderen. 
  
In de toekomst zal bij voldoende aanmeldingen van kinderen de volgende stamgroep geopend 
worden: 

 De zeesterren: peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud, maximale 
groepsgrootte 16 kinderen. 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
Het formulier: "schriftelijke toestemmingsverklaring voor opvang in één andere stamgroep" zijn 
overlegd aan de toezichthouder. Momenteel zijn deze nog niet van toepassing omdat alleen de 
stamgroep de zeepaardjes geopend is voor de opvang van kinderen. 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
In het pedagogisch beleid staat beschreven hoe de combinatie-opvang met de buitenschoolse 
opvang wordt vormgegeven. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de steekproef van week 32 t/m 35 blijkt uit de presentielijsten en het rooster dat er conform de 
beroepskracht-kindratio gewerkt wordt. 
Indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is, heeft de houder geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en 
binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Locatiemanager en tevens beroepskracht) 
 Website (https://devrolijkevis.nl/) 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten (week 42-43) 
 Personeelsrooster (week 42-43) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kinderdagverblijf, kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. In de teamvergadering van 
augustus 2017 is er aandacht besteed aan het beleid veiligheid en gezondheid. In de praktijk 

werken de beroepskrachten conform de werkafspraken die gemaakt zijn. De volgende lijsten 
worden bijgehouden en uitgevoerd door de beroepskrachten: 
 temperatuurlijst koelkast 

 co²-lijst groepsruimte zeepaardjes en slaapruimte 
 schoonmaaklijsten groepsruimten en keuken 
 verslag brandoefening 
Het luchtzuiveringssysteem is aangesloten. 

  
De nieuwe laminaatvloeren worden vervangen per groepsruimte, omdat er maar 1 groepsruimte in 
gebruik is zal de kinderopvang hier geen hinder aan ondervinden. Tijdens de jaarlijkse inspectie 
van 2018 zal opnieuw gekeken worden naar de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid om na 
te kunnen gaan of alle acties in het plan van aanpak alsnog zijn uitgevoerd. 
 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft op 11 september tijdens de teambespreking o.a het gebruik van de meldcode 

kindermishandeling besproken met de beroepskrachten. Uit het interview met de beroepskrachten 
blijkt dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van de meldcode kindermishandeling en weten welke 
stappen zij moeten doorlopen bij eventuele vermoedens van meldcode kindermishandeling. 

 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft de opvang zodanig georganiseerd, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 

De houder voert de volgende maatregelen uit zoals beschreven is in het: 'Plan van aanpak na 
opening kindercentrum De Vrolijke Vis (versie juni 2017)' om op kindercentrum De Vrolijke Vis het 
vierogenprincipe te waarborgen: 

 "Er wordt getracht altijd met minstens twee volwassenen te openen en sluiten. Dit kan één 
pedagogisch medewerker zijn en bijvoorbeeld de leidinggevende of houder" 

 Er wordt gewerkt met cameratoezicht. 
 De houder loopt op verschillende momenten van de dag onaangekondigd binnen bij het 

kinderdagverblijf. 
 Aan het begin en aan het einde van de dag is er spontane inloop van de ouders. 
 Er is een open aanspreekcultuur. 
 Ramen worden niet afgeplakt met werkjes van de kinderen zodat er makkelijk van buiten naar 

binnen kan worden gekeken. 
De gemaakte opnames worden maximaal 1 maand bewaard. Ouders hebben middels een 

toestemmingsformulier hiervoor getekend. 
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Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid (31-08-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (31-08-2017) 
 Actieplan veiligheid (augustus 2017) 

 Actieplan gezondheid (augustus 2017) 
 Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
 Pedagogisch beleidsplan (Augustus 2017, versie 2) 
 Workshop beleid veiligheid en gezondheid 
 Schoonmaaklijsten (ingevuld) 
 Temperatuurlijst koelkast 
 Verslag brandoefening (3-10-2017) 

 Co²-lijsten groepsruimte en slaapkamer 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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 en 3.8g 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 stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 

vaste stamgroep. 
(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 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 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 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 5 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 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 

ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV De Vrolijke Vis 

Website : http://www.devrolijkevis.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang De Vrolijke Vis B.V. 

Adres houder : Visserijplein 30 

Postcode en plaats : 5022HC Tilburg 
KvK nummer : 67485162 
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 : 24-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 31-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 01-12-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


