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BSO Meander te Tilburg 

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. 

 
Beschouwing 
Op 15 november 2018 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij BSO Meander. 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn er overtredingen geconstateerd binnen het domein Personeel en 
groepen, onderdelen "aantal beroepskrachten" en "stabiliteit van de opvang voor kinderen".  
 
In opdracht van de gemeente Tilburg heeft er op dinsdag 28 mei 2019 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij BSO Meander.  
 
Conclusie 
Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de geconstateerde overtredingen zijn opgelost. 
 
De toelichting op de bevindingen 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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BSO Meander te Tilburg 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Uit het jaarlijks onderzoek van 21 december 2018 zijn twee overtredingen geconstateerd. Het 
betreft de volgende twee wettelijke voorwaarden:  
 
1) Aantal beroepskrachten 
Het aantal beroepskrachten dat wordt ingezet is op verschillende dagen onvoldoende. Er dient een 
beroepskracht te worden ingezet voor elke tien kinderen. Hier wordt op 9 november 2018 van 
afgeweken. Hiermee worden de artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 van de Wet kinderopvang; 
en artikelen 12 lid 3 onder a, en 16 lid 1, 2 en 4 van het Besluit kwaliteit kinderopvang overtreden. 
 
2) Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
De kinderen die worden opgevangen dienen een vaste basisgroep te hebben. Op basis van 
bevindingen van het onderzoek, een steekproef en een e-mail van de directeur d.d. 29 november 
2018 wordt geconstateerd dat kinderen niet in een vaste basisgroep worden opgevangen. Hiermee 
worden de artikelen 1.50 lid 1 en 2 van de Wet kinderopvang; en artikel 18 lid 1, 2, 3 en 4 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang overtreden. 
  
 
Aantal beroepskrachten 
 
Ten tijde van de inspectie worden er bij de Zeesterren 17 kinderen opgevangen met twee 
beroepskrachten en bij de Dolfijnen worden er 19 kinderen opgevangen met twee 
beroepskrachten. 
 
Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van 13 mei 2019 tot en met 
28 mei 2019 blijkt dat voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen 
(beroepskracht-kindratio). 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Bij BSO Meander worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. Dit is ten tijde van de 
inspectie te zien. De kindlijsten welke op de Ipad te raadplegen zijn komen overeen met de 
aanwezige kinderen per basisgroep.  
 
De BSO beschikt over de volgende basisgroepen: 
 Zeesterren: maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 
 Dolfijnen: maximaal 24 kinderen in de leeftijd van van 7-13 jaar. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Directeur en beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Presentielijsten (13 mei 2019 tot en met 28 mei 2019) 
 Personeelsrooster (13 mei 2019 tot en met 28 mei 2019) 
 Pedagogisch werkplan (Maart 2019) 
 Toestemmingsformulier opvang tweede basisgroep 



 

5 van 6 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 28-05-2019 

BSO Meander te Tilburg 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Meander 
Website : http://www.kinderstadtilburg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031815537 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KC Boemerang B.V. 
Adres houder : Postbus 769 
Postcode en plaats : 5000AT Tilburg 
KvK nummer : 62841858 
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 :  E. de Jong-Melhem 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-06-2019 
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