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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Naar aanleiding van de verhuizing van BSO Schout naar locatie Schout Crillaertstraat 40 te Tilburg 
is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd op 11 oktober 2018 op de nieuwe locatie van BSO 

Schout te Tilburg. 
Het kindercentrum en basisschool Christoffel vormen samen een integraal kindcentrum. In dit 
kindcentrum wordt ook kinderdagverblijf Schout gehuisvest. 
Kindcentrum Schout ligt in de wijk Zorgvlied en is gehuisvest in een sfeervolle omgeving. De 
buitenruimte betreft het schoolplein van school.    
Tijdens deze inspectie heeft een gesprek plaatsgevonden met de directeur van dit kindcentrum. 
Tevens is een rondgang gemaakt door het kindcentrum en is een aantal documenten bekeken. 

  

Opmerking 
Kinderstad heeft een aanvraag gedaan voor 153 kindplaatsen, echter, de directeur van BSO Schout 
is hier niet van op de hoogte. De directeur heeft een beleidsplan geschreven welke gericht en 
geschreven is voor de opvang van 80 kinderen. 
 

Conclusie 
Tijdens de inspectie zijn alle voorwaarden die op de BSO van toepassing zijn en voor aanvang van 
de exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht. Aan deze voorwaarden wordt voldaan. 
Het advies aan de gemeente Tilburg is om kinderdagverblijf Schout met maximaal 80 kindplaatsen 
per 22 oktober 2018 te laten starten met de exploitatie op de nieuwe locatie. 
  
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 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
De toezichthouder adviseert het college om BSO Schout met maximaal 80 kindplaatsen per 22 

oktober te laten starten met de exploitatie op locatie Schout Crillaertstraat 40 te Tilburg. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
In het pedagogisch beleidsplan wordt het volgende concreet beschreven; 
• De werkwijze 
• De maximale omvang en 
• De leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

  

De buitenschoolse opvang heeft ruimte voor 80 kindplaatsen verdeeld over 4 basisgroepen van elk 
maximaal 20 kinderen. De BSO vangt momenteel maximaal 70 kinderen op verdeeld over 
maximaal 4 basisgroepen. 
  
De volgende basisgroepen zullen worden opgevangen;   
• Strandjutters met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar 

• Surfers met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar 
• Bergbeklimmers met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar 
• Diepzeeduikers met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar 
  
Opmerking 
Kinderstad heeft een aanvraag gedaan voor 153 kindplaatsen, echter, de directeur van BSO Schout 
is hier niet van op de hoogte. De directeur heeft een beleidsplan geschreven welke geschreven is 

voor 80 kindplaatsen. 
  
Conclusie 
BSO Schout voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 

  

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur) 
• Observaties (Binnenruimtes en buitenruimte waar BSO Schout gebruik van gaat maken) 
• Pedagogisch beleidsplan (15 oktober 2018) 



 

5 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 11-10-2018 
BSO Schout te Tilburg 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
De volgende voorwaarden zijn in het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld en voldoende 
concreet beschreven: 
 
• de risico's die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich 

meebrengt waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote 

gevolgen voor de veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor 
de gezondheid van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en 
kinderen.  

• een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen 
welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met 
grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag 

in te perken en de handelswijze indien deze risico's zich verwezenlijken. 
  
Conclusie 
De houder heeft het beleid veiligheid en gezondheid voldoende aangepast. Het beleid voldoet aan 
de wettelijke getoetste items die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
De directeur heeft aangegeven het veiligheids-en gezondheidsbeleid in november te herzien omdat 
zij dan in het nieuwe gebouw gehuisvest en werkzaam zijn. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur) 
• Observaties (Binnenruimtes en buitenruimte waar BSO Schout gebruik van gaat maken) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (5 oktober 2018) 
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Accommodatie 
 
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 
• Eisen aan ruimtes 
  
Bij dit onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Binnenruimte 
  

De buitenschoolse opvang heeft ruimte voor 80 kindplaatsen verdeeld over 4 basisgroepen van elk 
maximaal 20 kinderen. De BSO vangt momenteel maximaal 70 kinderen op verdeeld over 
maximaal 4 basisgroepen. 
  

De volgende basisgroepen zullen worden opgevangen;   
• Strandjutters met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar 
• Surfers met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar 

• Bergbeklimmers met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar 
• Diepzeeduikers met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar 
  
BSO Schout beschikt over de volgende ruimten: 
• Hal 145,72 m2 
• Speellokaal (voor de helft) 53,32 m2 
• BSO/teamkamer 

• BSO klaslokaal 53.72 m2 
• BSO ruimte voor 2 basisgroepen 93,54 m2 
• Verkleedruimte 3,67 m2 
• Hal 147,64 m2 
• Gymzaal 475,65 m2 
 

Het speellokaal/gymzaal wordt voor de helft meegerekend daar het KDV hier ook gebruik van kan 

maken. 
  
Het totaal aantal m2 bedraagt 1022,82 m2:80 kindplaatsen = 12,78 m2 binnenspeelruimte per 
kind. 
  
Inrichting binnenruimte 

Ten tijde van de inspectie wordt er nog volop gebouwd in de binnenruimtes. De 'oude' hallen van 
school waar nu de BSO groepen zijn gehuisvest zijn ingericht, deze twee hallen blijven gebruikt 
worden door de BSO. De hallen worden in de loop van het volgend jaar volledig opgeknapt. 
Eén nieuwe ruimte is ingericht, dit is het klaslokaal van een kleutergroep. Het klaslokaal is voorzien 
van een poppenhoek, een laag keukentje met sloten op de deuren, een bouwhoek en knutsel- en 
ontwikkelingsmaterialen. 
De afspraak is met school gemaakt dat zij gezamenlijk gebruik mogen maken van deze materialen. 

De overige nieuwe ruimtes zijn nog niet ingericht. Ten tijde van de inspectie is te zien dat er al wel 
kasten, keukens, tafels en een treinstel (zitgedeelte) aanwezig zijn. 
In de grote BSO ruimte waar twee basisgroepen opgevangen gaan worden is een podium aanwezig 
met daaraan een verkleedruimte. 

  
De directeur geeft aan dat een gedeelte van het speelgoed dat zij in gebruik hebben meegaat naar 

de nieuwe locatie, het andere deel van het speelgoed hebben zij nieuw aangeschaft. 
  
Tijdens de volgende inspectie zal gekeken worden of de binnenruimtes passend zijn ingericht . 
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Buitenruimte 
De oppervlakte van de buitenruimte bedraagt 2446,21 m2. Per aanwezig kind is er 2446,21 

m2: 80 kinderen = 30,57m² aan bruto buitenruimte beschikbaar. 
De buitenruimte wordt in 2019 opgeknapt met nieuwe toestellen. In de buitenruimte is een groot 
speeltoestel aanwezig waar kinderen vanaf 7 jaar op mogen spelen. Verder is er op het schoolplein 

een zandbak aanwezig en verschillende buitenspeelmaterialen zoals fietsjes, stepjes, voetballen en 
zandbakmaterialen. 
De BSO blijft gebruik maken van het schoolplein waar zij momenteel ook op spelen. De 
buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
  
Conclusie 
Er zijn voldoende m2 binnenruimten en buitenruimte beschikbaar voor het aantal op te vangen 

kinderen (80). 
Tijdens de volgende inspectie zal gekeken worden of de binnenruimten passend zijn ingericht. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur) 
• Observaties (Binnenruimtes en buitenruimte waar BSO Schout gebruik van gaat maken) 

• Plattegrond (Binnenruimten en buitenruimte) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Schout 

Vestigingsnummer KvK : 000031815405 
Aantal kindplaatsen : 153 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KC Schout B.V. 
Adres houder : Ringbaan-Oost 240 

Postcode en plaats : 5018HC Tilburg 
KvK nummer : 62841726 
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 : 11-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 16-10-2018 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 06-11-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


