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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 11 maart 2019 heeft de toezichthouder kinderopvang in opdracht van de gemeente Tilburg een 
incidenteel onderzoek uitgevoerd bij BSO Schout te Tilburg. 

Tijdens dit incidentele onderzoek is bekeken of de houder het aantal kindplaatsen kan uitbreiden 
van 80 naar 155 kindplaatsen.   
De toezichthouder heeft samen met de locatiedirecteur een rondgang gemaakt door het 
kindercentrum.   
 
Tijdens de inspectie zijn enkele voorwaarden beoordeeld uit onderstaande items, te weten;  
• Registratie, wijzigingen en administratie 

• Pedagogisch klimaat 

• Personeel en groepen 
• Accommodatie 
 
Conclusie 
BSO Schout kan het aantal kindplaatsen ophogen van 80 naar 155 kindplaatsen. 

 
 
          

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
Per 1 april 2019 kan BSO Schout het aantal kindplaatsen ophogen van 80 naar 155 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen en 
administratie’. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:   

 
• Wijzigingen 
Er volgt eerst een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een 
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Wijzigingen 

 
Conform actuele wet- en regelgeving heeft de houder van BSO Schout, de wijziging in gegevens 
onverwijld medegedeeld aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
heeft de houder verzocht de gegevens te wijzigen. 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn.  
 
Gebruikte bronnen: 
- Wijzigingsformulier kinderdagverblijf d.d. 21-12-2018. 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Er volgt eerst een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een 
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan van BSO Schout beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen.  

Momenteel worden er bij BSO Schout de volgende basisgroepen opgevangen; 
• Strandjutters met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar 
• Surfers met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar 
• Bergbeklimmers met maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar 

• Diepzeeduikers met maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. 
 
BSO Schout heeft een aanvraag gedaan betreffende een ophoging van 80 naar 155 kindplaatsen 

verdeeld over 8 basisgroepen. 
In onderstaand schema zijn de basisgroepen beschreven en is aangegeven welke basisgroepen 
geopend zijn en welke basisgroepen nog gesloten zijn. 
 

Groep Open / 
gesloten 

Groepsnaam leeftijd Maximale 
grootte 

Ruimte 

1 Open Strandjutters 4-7 jaar 20 Lokaal H & C 

2 Open Surfers 4-7 jaar 20 Lokaal kleuters 

3 Open Bergbeklimmers 6-9 jaar 22 Hal W & T 

4 Open Diepzeeduikers 8-12 
jaar 

24 Hal S & B 

5 Gesloten Nog niet 
bepaald 

4-7 jaar 10 Schout Back 
gebouw 

6 Gesloten Nog niet 

bepaald 

6-9 jaar 22 Schout Back 

gebouw 

7 Gesloten Nog niet 
bepaald 

6-9 jaar 22 Zouavengebouw 

8 Gesloten Nog niet 
bepaald 

8-12 
jaar 

24 Zouavengebouw 

 
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn om een nieuwe basisgroep te openen wordt de werkwijze en 
de samenwerking van de nieuwe basisgroep uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan van BSO 

Schout. 
 
Tijdens de inspectie geeft de locatiedirecteur aan dat er mogelijk na de zomervakantie meer 
kinderen gebruik gaan maken van de BSO waardoor er nieuwe groepen geopend worden conform 
de planning weergegeven in bovenstaand schema. 
 
Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan. 
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatie directeur) 
• Observatie(s) (Alle groepsruimten en de buitenruimte) 
• Pedagogisch beleidsplan (15 januari 2019) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Er volgt eerst een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een 
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De buitenschoolse vangt momenteel maximaal 80 kinderen per dag op verdeeld over 4 
basisgroepen. 

 
De volgende basisgroepen 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 
 

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn om een nieuwe basisgroep te openen wordt de werkwijze en 
de samenwerking van de nieuwe basisgroep uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan van BSO 
Schout. 
 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (locatie directeur) 
• Observatie(s) (Alle groepsruimten en de buitenruimte) 
• Pedagogisch beleidsplan (15 januari 2019) 
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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 155 kindplaatsen verdeeld over 8 basisgroepen. 
 
BSO Schout beschikt over de volgende ruimten: 
• Hal 145,72 m2 

• Speellokaal (voor de helft) 53,32 m2 
• BSO/teamkamer 49,56 m2 
• 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: 155 kindplaatsen = 6,5 m2 binnenspeelruimte per 
kind. 
 
De binnenruimte waar de twee nieuwe BSO groepen met de jongste kinderen komen te zitten is 
ingericht met 3 grote 'huizen' waarin ronde tafels met stoelen staan. Daarnaast is er een zandtafel, 

een watertafel,  boekenkast, poppenhuis, kast met knutselmateriaal, spellen en puzzels aanwezig.  

 
De hal van school, waar de twee nieuwe BSO groepen met de oudste kinderen komen te zitten, is 
ingericht met 3 ronde tafels met ieder 5 stoelen. Een 'treinwagon' met twee tafels en 4 banken 
waar 16 kinderen aan kunnen zitten. Daarnaast staan er 3 hoge tafels met 10 hoge krukken. 
In deze hal staan ook twee hoge kasten met boeken waarbij een zitruimte is gesitueerd met 2 
grote zitzakken. 

 
 
Opmerking 
De locatiedirecteur geeft aan dat er nog extra speelgoed besteld zal worden en er nog nagedacht 
wordt over welke functie de nieuwe BSO ruimte voor de oudste kinderen zal krijgen. Het bestellen 
van speelgoed kan binnen afzienbare tijd geregeld worden. 
Momenteel is er nog geen wachtlijst voor de opvang van BSO kinderen. De locatiedirecteur geeft 

aan dat er na de zomervakantie mogelijk 90 kinderen in totaal opgevangen gaan worden. 
 
 
Buitenspeelruimte 

De oppervlakte van de buitenruimte bedraagt 2446,21 m2. 
Per aanwezig kind is er 2446,21 m2: 155 kinderen = 15,78 m² aan bruto buitenruimte 

beschikbaar. 
 
De buitenruimte wordt momenteel opgeknapt en wordt onder andere voorzien van een glijbaan, 
speelheuvel met banden en speelzand. Daarnaast wordt de moestuin vergroot. Op 
het buitenterrein staan voetbalgoaltjes en houten zitbanken.  
Verder zijn er verschillende buitenspeelmaterialen zoals fietsjes, stepjes, voetballen en 
zandbakmaterialen aanwezig. De BSO maakt gebruik van het schoolplein waar zij momenteel ook 

op spelen. De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
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Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview (locatie directeur) 
• Observatie(s) (Alle groepsruimten en de buitenruimte) 
• Informatie beschikbare buitenruimte 
- inspectierapport 11 oktober 2018 (afmetingen binnen- en buitenruimtes) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 
kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

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) 

 

Personeel en groepen 

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) 

 

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 : 80 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KC Schout B.V. 
Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000AT 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 : 11-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 19-03-2019 

Zienswijze houder : 01-04-2019 
Vaststelling inspectierapport : 01-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 22-04-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Wij zijn met ons team erg blij met deze technische ophoging. Aangezien we voldoende ruimte 
hebben vinden we het fijn om snel en flexibel op vraag van ouders te kunnen reageren wanneer 
dit zinvol is. 

Uiteraard zorgen wij voorafgaand aan het openen van een nieuwe groep dat kinderen daar alle 
middelen tot hun beschikking hebben dat nodig is. 
Ons doel is altijd dat alle kinderen met plezier naar de BSO kunnen komen en zij op verschillende 
vlakken zich kunnen ontwikkelen en uitgedaagd worden. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


