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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. 

Bij dit onderzoek zijn één of meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in 

het rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 

• Documentenonderzoek 

• Gesprek met de houder 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Algemeen 

Buitenschoolse opvang (BSO) Outdoor-BSO Warande maakt onderdeel uit van Outdoor-BSO 

Warande B.V. 

 

De buitenschoolse opvang is gehuisvest in een voormalig woonhuis, gelegen aan het parkeerterrein 

van Hockeyclub Tilburg. Bij Outdoor-BSO Warande staat buiten spelen en sporten in de natuur 

centraal. Dagelijks wordt er een sport- of buitenactiviteit georganiseerd waaraan alle kinderen 

deelnemen. De buitenschoolse opvang werkt samen met Hockeyclub Tilburg en mag van de 

sportvelden gebruik maken. De opvanglocatie ligt naast bosgebied de Warande.    

 

Bij de buitenschoolse opvang vindt naschoolse- en vakantieopvang plaats.  

 

Outdoor-BSO Warande is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor 

maximaal 40 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

31-07-2019 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Binnen het 

domein 'Personeel en groepen' is op het onderdeel koppeling in het 

Personen Register Kinderopvang één overtreding geconstateerd.  

Aan de overige getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

25-06-2020 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Binnen het 

domein 'Personeel en groepen' is op het onderdeel Inzet 

pedagogisch beleidsmedewerker één overtreding geconstateerd. De 

houder voldoet na herstelaanbod aan alle getoetste voorwaarden.  

07-06-2021 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

14-06-2022 Jaarlijks De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Binnen het 
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onderzoek domein 'Personeel en groepen' is op het onderdeel opleidingseisen 

één overtreding geconstateerd. 

 

Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft er op 22 november 2022 een nader onderzoek 

plaatsgevonden bij Outdoor-BSO Warande. In dit nader onderzoek is de voorwaarde, waaraan 

tijdens het jaarlijks onderzoek van 14 juni 2022 niet werd voldaan, opnieuw beoordeeld.  

 

De volgende voorwaarde binnen het domein 'personeel en groepen' is in dit onderzoek beoordeeld: 

 

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang 

beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal 

voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst op ten 

minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor talen. 

 

Op basis van een steekproef is beoordeeld of de houder aan bovenstaande kwaliteitseis voldoet. 

 

Bevindingen 

De beroepskrachten die in de steekproef zijn opgenomen, beschikken allen over een passende 

beroepskwalificatie. 

 

Conclusie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarde. 

 

De 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 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

• opleidingseisen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De diploma’s van de beroepskrachten die ingezet zijn van 7 tot en met 22 november op deze 

locatie zijn ingezien. Zij beschikken allen over een passend diploma overeenkomstig de actuele Cao 

Kinderopvang. 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (22 november 2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Personeelsrooster (7 tot en met 22 november 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Outdoor-BSO Warande 

Website : http://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/warande 

Vestigingsnummer KvK : 000031815049 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Outdoor BSO Warande B.V. 

Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 62841351 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  B van Dommelen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000 LH TILBURG 

 

Planning 

Datum inspectie : 22-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 06-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 06-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 27-12-2022 

 

 

 

 

 

 


