
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
BSO Klinkers (BSO) 
Woerdenstraat 62 
5036BL Tilburg 
Registratienummer 235269396 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Hart voor Brabant 
In opdracht van gemeente:  Tilburg 
Datum inspectie:    06-06-2019 
Type onderzoek :   Incidenteel onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 13-06-2019 

 



 

2 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 06-06-2019 

BSO Klinkers te Tilburg 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

Het onderzoek ............................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 8 

Gegevens voorziening ................................................................................................... 9 

Gegevens toezicht ........................................................................................................ 9 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ....................................................................... 10 



 

3 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 06-06-2019 

BSO Klinkers te Tilburg 

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 verzoek van de gemeente Tilburg heeft op 6 juni 2019 een incidenteel onderzoek 
plaatsgevonden bij BSO Klinkers. Het incidenteel onderzoek richt zich op de aanvraag tot wijziging 
van het aantal kindplaatsen van 79 naar 90 kindplaatsen per 1 juni 2019. 
 
Gezien het een incidenteel onderzoek betreft, zijn niet alle voorwaarden beoordeeld. Het onderzoek 
richt zich op een aantal relevante voorwaarden binnen de volgende onderdelen: 
 
 Wijzigingen 
 Pedagogisch beleid 
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 Eisen aan ruimten 
 
Conclusie 
Op basis van het incidenteel onderzoek kan worden geconcludeerd dat de houder voldoet aan de 
getoetste kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang voor de uitbreiding naar 90 kindplaatsen. 
 
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 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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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. 
  
 
Registratie 
 
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. De wijziging betreft een ophoging van het aantal 
kindplaatsen van 79 naar 90 kindplaatsen. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Wijzigingsformulier buitenschoolse opvang 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het pedagogisch klimaat is het volgende onderdeel beoordeeld: 
 Pedagogisch beleid 
 
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 
 
De houder heeft voor BSO Klinkers een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het pedagogisch 
beleidsplan beschrijft de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen 
voor de opvang van 90 kindplaatsen. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch werkplan (Maart 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 
 
BSO Klinkers beschikt na deze wijziging over de volgende basisgroepen: 
 
 Boomagaat (4-13 jaar) met maximaal 22 kinderen met het accent op jongere kinderen met 

een groepsmoment aan de tafel bij de keuken; 
 Goudsteen (4-13 jaar) met maximaal 22 kinderen met een groepsmoment in het klaslokaal 

naast de BSO; 
 Dinosaurusbot (7 tot 13 jaar) met maximaal 24 kinderen met een groepsmoment in het 

treinstel bij de keuken en de leeskamer; 
 Mammoet (4-13 jaar) met maximaal 22 kinderen met een groepsmoment in de gymzaal op de 

benedenverdieping aan het einde van de gang (nu gesloten). 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch werkplan (Maart 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 
BSO Klinkers heeft de volgende ruimtes ter beschikking: 
 
 speellokaal, 75 m²  
 keuken, 10 m²  
 speelruimte 44 m²  
 atelier 40 m²  
 keuken 60 m²  
 tv kamer 9 m²  
 bouwhoek 14 m²  
 poppenhoek 20 m²  
 spelletjes kamer 27 m² 
 stille kamer 8 m² 
 bibliotheek 24 m²  
 gedeelte gang voor computers 14 m²  

 
In totaal heef de BSO 345 m² aan binnenspeelruimte beschikbaar. Per kind is er 345 m² / 90 
kinderen =3.83 m² aan binnenspeelruimte beschikbaar.  
Met deze hoeveelheid binnenspeelruimte is er conform wet- en regelgeving ten minste 3,5 m² per 
kind beschikbaar. 
 
Buitenruimte 
Voor de jongste kinderen is er een buitenruimte beschikbaar met een oppervlakte van 280 m2. 
Voor de oudste kinderen is er een buitenruimte beschikbaar met een oppervlakte van 414 m2. Met 
deze hoeveelheid buitenspeelruimte is er conform wet- en regelgeving ten minste 3 m² per kind 
beschikbaar. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. BSO Klinkers beschikt over voldoende binnen- en buitenruimte voor 90 
kindplaatsen. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 GGD rapporten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet 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 

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 Klinkers 
Website : http://www.kinderstadtilburg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031815472 
Aantal kindplaatsen : 79 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KC Klinkers en KC Petteflet B.V. 
Adres houder : Ringbaan-Oost 240 
Postcode en plaats : 5018HC Tilburg 
KvK nummer : 70027153 
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 : 06-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 13-06-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 04-07-2019 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Het onderzoek
	Observaties en bevindingen
	Overzicht getoetste inspectie-items
	Gegevens voorziening
	Gegevens toezicht
	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

