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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 

Beschouwing 
Op maandag 2 maart 2020 heeft de toezichthouder Wet kinderopvang in opdracht van de 
gemeente Tilburg een incidenteel onderzoek uitgevoerd bij KDV Burgemeester te Tilburg naar 

aanleiding van een anonieme melding. 
 

De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie. Tijdens dit incidentele onderzoek is er 

een gesprek gevoerd met de directeur van de locatie en een beroepskracht.  
Daarnaast zijn er verschillende documenten bekeken op de locatie. 

 
Tijdens de inspectie is een onderdeel uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid getoetst. 

 

Conclusie 
Naar aanleiding van de inspectie blijkt dat het veiligheid- en gezondheid zowel in het beleid als de 

praktijk goed geborgd is binnen KDV Burgemeester. 
 

 

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

Veiligheid en gezondheid 
 

Op 2 maart 2020 heeft de toezichthouder een bezoek gebracht aan KDV Burgemeester en een 

gesprek gevoerd met de directeur en een van de aanwezige beroepskrachten. Deze beroepskracht 
was ook aanwezig op de dag waar de melding betrekking op had. 

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Een persoon heeft contact opgenomen met de toezichthouder van de GGD betreffende het 
aanhoudend huilen van een kind. 

Het betreffende kind maakte gebruik van een buitenbedje.  
 

De toezichthouder heeft op locatie de volgende documenten bekeken en besproken. 

 Veiligheids-en gezondheidsbeleid oktober 2019 
 Protocol veilig slapen 

 Notulen gecontroleerd huilen 
 Pedagogisch werkplan januari 2020 

 Voorwaarden voor buiten slapen 
 Toestemmingverklaring ouders slapen in buitenbedje. 

 

Conclusie 
Op basis van de bekeken documenten en het gesprek met de directeur en de beroepskracht 

constateert de toezichthouder dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoende geborgd wordt. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur) 
 Interview (Beroepskracht) 

 Observatie(s) (Buitenbedjes en beleid hieromtrent) 
 Toestemmingsformulier(en) (Slapen in buitenbedje) 

 Protocol(len) (Veilig slapen) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Oktober 2019) 
 Pedagogisch werkplan (januari 2020) 

 Notulen teamoverleg (25 januari 2016 (stelling; huilen van baby's)) 
 Voorwaarden voor buitenslapen 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Burgemeester 
Website : http://www.sterrekinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000031815316 

Aantal kindplaatsen : 80 
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 : KC Burgemeester B.V. 
Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000AT Tilburg 
KvK nummer : 62841602 

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 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 

 

Planning 
Datum inspectie : 02-03-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 09-03-2020 

Zienswijze houder : 10-03-2020 
Vaststelling inspectierapport : 11-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 01-04-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

We zijn blij met het inspectierapport waarin wordt aangegeven dat er wordt voldaan aan de eisen 

die gesteld worden aan de kinderopvang omtrent buiten slapen. 

Fijn om te lezen dat zowel het beleid als de praktijk goed geborgd zijn omtrent veiligheid en 
gezondheid, een onderdeel wat wij erg belangrijk vinden. 

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en doen onze uiterste best om deze kwaliteit te 
behouden. Hier werken we als team iedere dag aan. 

 
Lieke Wolswijk 

Directeur Sterre Kinderopvang Burgemeester 
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