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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. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 
een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 
waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 
 

Beschouwing 
Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 8 augustus 2019 stelt de toezichthouder vast dat 2 
beroepskrachten in het PRK niet zijn gekoppeld aan de houder.  De tweede beroepskracht 
blijkt bovendien niet in het bezit te zijn van een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de 
wettelijke eisen. 
Deze beroepskracht is op het moment van inspectie langdurig ziek. 
 
Op verzoek van de gemeente Tilburg voert de toezichthouder op 12 november 2019 een nader 
onderzoek uit. 
 
De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie en een gesprek gevoerd met de 
directeur en de ondersteunend directeur. 
Tevens is er een lijst aangeleverd met daarop vermeld alle namen van de mensen die aanwezig 
kunnen zijn tijdens de opvanguren. 
Deze lijst en de mondelinge informatie ontvangen van beide directeuren zijn gebruikt als 
informatiebronnen voor het onderzoek. 
 
De toezichthouder stelt vast dat alle beroepskrachten die worden ingezet in het bezit zijn van een 
verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen. Ook zijn zij allen gekoppeld aan 
de houder. 
De directeur, de coach en de stagiaires zijn ook allen in het bezit van een verklaring omtrent het 
gedrag en gekoppeld aan de houder. 
 
De ondersteunend directeur die een aantal dagen per week aanwezig is op deze locatie is wel in 
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag maar is niet gekoppeld aan de houder. 
 
Conclusie 
De overtreding vastgesteld tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 8 augustus 2019 is betreft 
de aanwezige beroepskrachten opgelost. 
Echter er is sprake van een nieuwe overtreding binnen hetzelfde domein. De ondersteunend 
directeur is niet gekoppeld aan de houder maar wel in het bezit van een geldige verklaring omtrent 
het gedrag. 
Op de dag van het nader onderzoek is de ondersteunend directeur alsnog gekoppeld aan de 
houder. 
 
 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Rekening houdend met het feit dat de ondersteunend directeur wel in het bezit is van een 
verklaring omtrent het gedrag. Deze directeur is ook werkzaam op een andere locatie (zijn eigen 
locatie) waar hij wel gekoppeld was/is. Op de dag van het nader onderzoek is de directeur alsnog 
meteen gekoppeld aan Jip & Janneke. 
Handhaving is mogelijk weinig zinvol aangezien de overtreding met terugwerkende kracht niet valt 
op te lossen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
Tijdens de jaarlijkse inspectie worden overtredingen geconstateerd binnen het domein Personeel en 
groepen. 
Op verzoek van de gemeente Tilburg wordt er op 12 november 2019 een nader onderzoek 
uitgevoerd. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op het moment van het huidige onderzoek blijkt dat de directeur, de coach, alle beroepskrachten 
en stagiaires in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag en gekoppeld aan de 
houder. 
 
De directeur wordt ondersteund door een andere directeur van dezelfde organisatie. 
Deze directeur is in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag maar niet gekoppeld 
aan de houder van deze locatie. De directeur is wel gekoppeld aan een andere locatie. 
 
Conclusie 
Alle personen die aanwezig kunnen zijn op het moment dat er opvang wordt geboden zijn in het 
bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
De ondersteunend directeur is niet gekoppeld aan deze houder, alle andere personen zijn wel 
gekoppeld aan de houder. 
 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (ondersteunend directeur) 
 Personen Register Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 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 : Nee 
 

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 : 12-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 04-12-2019 
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