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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 verzoek van de gemeente Tilburg heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden bij BSO 
Petteflet. Het incidenteel onderzoek richt zich op de aanvraag tot wijziging van het aantal 
kindplaatsen van 22 naar 56 kindplaatsen. 
 
Het onderzoek richt zich enkel op de domeinen 'Wijzigingen' en 'Veiligheid en gezondheid'. 
 
Conclusie 
Op basis van het incidenteel onderzoek kan worden geconcludeerd dat de houder niet voldoet aan 
de getoetste kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang voor de uitbreiding naar 56 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) af 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 22 naar 56 kindplaatsen. 
 
Conclusie 
Uit de bevindingen beschreven bij het onderdeel veiligheids- en gezondheidsbeleid acht de 
toezichthouder het niet wenselijk het aantal kindplaatsen op dit moment op te hogen. Er dient 
eerst een stabiele situatie te zijn wat betreft de directeur en de samenwerking met het team. 
Tevens dient het team beter op de hoogte te zijn van onder andere de inhoud en uitvoering van 
het veiligheids- en gezondheidsbeleid, alvorens BSO Petteflet meer kinderen op kan gaan 
opvangen.  
 
 
 
 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 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)  
   

 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Wijzigingsformulier buitenschoolse opvang; 
 GGD rapport 10-12-2018; 
 GGD rapport 23-05-2019. 
 



 

5 van 8 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 18-06-2019 

BSO Petteflet te Tilburg 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid is het volgende onderdeel beoordeeld:  
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Er volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een 
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Sinds het afgelopen jaar zijn er vijf verschillende directeuren werkzaam geweest binnen BSO 
Petteflet. Uit interviews met de beroepskrachten is gebleken dat hierdoor onrust heerst binnen het 
team BSO Petteflet, zowel tijdens de jaarlijkse inspectie als het nader onderzoek. Uit de jaarlijkse 
inspectie van 2018 zijn er overtredingen geconstateerd binnen het domein "Veiligheid en 
gezondheid". Op 27 mei 2019 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de 
geconstateerde overtredingen. Hieruit is gebleken dat de beroepskrachten wederom niet op de 
hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en dat de overtredingen dus niet zijn 
opgelost. De beroepskrachten geven aan dat dit mede te maken heeft met de wijzigingen van de 
directeuren binnen één kalenderjaar.  
 
Conclusie 
De houder voldoet tijdens de jaarlijkse inspectie van 2018 en het nader onderzoek van mei 2019 
niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. De 
toezichthouder acht het om veiligheidsredenen niet wenselijk het aantal kindplaatsen op dit 
moment op te hogen.  
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat 
de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- 
en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Wijzigingsformulier buitenschoolse opvang; 
 GGD rapport 10-12-2018; 
 GGD rapport 23-05-2019. 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Petteflet 
Website : http://www.kinderstadtilburg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031815529 
Aantal kindplaatsen : 22 
 
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 : 18-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 20-06-2019 
Zienswijze houder : 21-06-2019 
Vaststelling inspectierapport : 24-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 15-07-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De leidinggevende betreurt het om te lezen dat de medewerkers niet voldoende kennis hebben 
van het veiligheid- en gezondheidsbeleid. Mede doordat hier de afgelopen 5 maanden veel 
aandacht aan is besteed tijdens teamoverleggen, individuele gesprekken en de medewerkers altijd 
in de gelegenheid zijn om contact op te nemen met de leidinggevende met vragen betreft dit 
beleid. N.a.v. deze inspectie is er een verbetertraject gestart met de pedagogisch medewerkers 
van Petteflet waarbij alle protocollen nogmaals worden doorgesproken en herhaaldelijk 
terugkomen in teamoverleggen. 
  
In het inspectierapport staat dat er afgelopen jaar 5 directeuren de leiding hebben gehad bij BSO 
Petteflet. Dit is niet waar. De directeur die nu de leiding heeft is de 3e directeur in 1,5 jaar tijd 
waarbij het vertrek van de vorige directeuren helaas door onvoorziene omstandigheden 
plaatsvond. Tevens is er 1 interim directeur geweest welke door de indiensttredingsdatum van de 
huidige directeur, een korte tijd als interim directeur heeft waargenomen. 
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