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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 
De houder van BSO Den Bijstere heeft een aanvraag tot ophoging van het aantal kindplaatsen 
ingediend bij gemeente Tilburg. Het betreft een ophoging van 30 naar 53 kindplaatsen. Op verzoek 
van gemeente Tilburg heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden.    
 
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 53 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 (LRK) 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. 
  
 

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. De wijziging betreft een ophoging van het aantal 
kindplaatsen van 30 naar 53 kindplaatsen. 
 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier buitenschoolse opvang  
 
 
 

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 de BSO een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het pedagogisch beleidsplan 
beschrijft de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen voor de opvang 
van 53 kindplaatsen. 
  
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch werkplan (ontvangen op 20-08-2019) 
 e-mailwisseling met de locatiedirecteur d.d. 20-08-2019 
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Personeel en groepen 
Binnen personeel en groepen wordt het volgende onderdeel 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 Den Bijstere beschikt na deze wijziging over de volgende basisgroepen: 
 
 BSO 1: maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 
 BSO 2: maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 
 BSO 3: maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar (momenteel nog gesloten). 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch werkplan (ontvangen op 20-08-2019) 
 e-mailwisseling met de locatiedirecteur d.d. 20-08-2019 
 
 
 

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 Den Bijstere beschikt over de volgende ruimtes: 
 leef/speelruimte (aula van school) met een oppervlakte van 129,04 m²; 
 leef/speelruimte met een oppervlakte van 46,98 m²; 
 leef/speelruimte met een oppervlakte van 12,25 m². 
 
In totaal heeft de BSO 188,27 m² aan binnenspeelruimte beschikbaar. Per kind is er 188,27 m² / 
53 kinderen = 3,55 m² aan binnenspeelruimte beschikbaar. Met deze hoeveelheid 
binnenspeelruimte is er conform wet- en regelgeving ten minste 3,5 m² per kind beschikbaar. 
 
Buitenruimte 
De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en beschikt onder andere over een 
duikelrek en divers los spelmateriaal. De buitenruimte en het spelmateriaal is uitdagend, 
stimulerend en passend bij de leeftijd van de op te vangen kinderen. De buitenruimte is zodanig 
ingedeeld dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden. De buitenruimte wordt ook 
gebruikt door de basisschool. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimte en het 
gebruik van het spelmateriaal. 
 
De buitenruimte heeft een bruto oppervlakte van 1211,29 m².  
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Gebruikte bronnen 

 Informatie beschikbare buitenruimte 
 GGD rapporten; 
 e-mailwisseling met de locatiedirecteur d.d. 26-08-2019; 
 Metingen d.d. 01-01-2018 Servicebureau Kinderopvang  
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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 

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 Den Bijstere 
Website : http://www.kinderstadtilburg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000034001166 
Aantal kindplaatsen : 30 
 

Gegevens houder 
Naam houder : KC Den Bijstere B.V. 
Adres houder : Postbus 769 
Postcode en plaats : 5000AT Tilburg 
KvK nummer : 65261216 
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 : 26-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 26-08-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 29-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 19-09-2019 
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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. 
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