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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 aangekondigd 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 8 augustus 2019 bij KDV Jip & Janneke constateert de 
toezichthouder dat 2 beroepskrachten niet zijn gekoppeld in het personenregister aan de houder 

voordat zij zijn gestart met de werkzaamheden. 

Tijdens het nader onderzoek van 12 november 2019 constateert de toezichthouder dat de 
assisterende directeur niet is gekoppeld in het Personenregister aan de houder voordat hij is 

gestart met zijn werkzaamheden. 
 

De gemeente Tilburg stuurt op 5 februari 2020 een aanwijzing last onder dwangsom en een last 
onder dwangsom met kenmerk 1266487/DRMI naar de houder van het kinderdagverblijf. 

Daarin stelt de gemeente dat de houder vanaf 5 februari 2020 een einde dient te hebben gemaakt 

aan de overtreding. 
 

 
Op 9 maart 2020 voert de toezichthouder op verzoek van de gemeente Tilburg een nader 

onderzoek uit met betrekking tot de geconstateerde overtreding tijdens de jaarlijkse inspectie van 

8 augustus 2019 en het nader onderzoek van 12 november 2019. 
 

De betreffende overtreding heeft in het verleden plaats gevonden en kan niet meer hersteld 
worden. 

De toezichthouder heeft zich tijdens het nader onderzoek gericht op eventuele nieuwe 
medewerkers en koppelingen gestart en gerealiseerd na 1 februari 2020. 

Hiervoor is er per mail contact geweest met de houder en zijn roosters en het Personenregister 

kinderopvang ingezien 
 

Op basis van bovenstaande gegevens concludeert de toezichthouder dat de geconstateerde 
overtreding tijdens de jaarlijkse inspectie van 8 augustus 2019 en het nader onderzoek van 12 

november 2019 is opgelost. 

 
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 
 
 

Personeel en groepen 
De toezichthouder heeft op 4 maart 2020 per mail contact opgenomen met de directeur van deze 

locatie. 

 
 Op verzoek van de toezichthouder zijn de volgende documenten toegestuurd: 

 
 roosters week 6-7-8-9 

 overzichtslijst beroepskrachten 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Uit de roosters blijkt dat er in week 6-7-8 en 9  alleen vaste beroepskrachten zijn ingezet op deze 

locatie. De vaste beroepskrachten zijn allen gekoppeld aan de houder. 

Ook de stagiaires en de pedagogisch coach is in het personenregister gekoppeld aan de houder. 
 

Conclusie 
De overtreding vastgesteld tijdens de jaarlijkse inspectie van 8 augustus 2019 en het nader 

onderzoek van 12 november 2019 is opgelost. 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
 Personeelsrooster (week 6-7-8-9) 

mailwisseling  
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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 : KDV Jip & Janneke 
Website : http://www.sterrekinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000031815286 

Aantal kindplaatsen : 48 
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 Jip en Janneke B.V. 
Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000AT Tilburg 
KvK nummer : 62841572 

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 :  A van Lokven 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 

 

Planning 
Datum inspectie : 09-03-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 31-03-2020 
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