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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 beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Op 8 juli 2021 heeft er bij Sport BSO T-Kwadraat een nader onderzoek plaats gevonden. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat Sport BSO T-Kwadraat niet voldeed aan alle getoetste eisen uit de Wet 

Kinderopvang. Naar aanleiding van het inspectierapport heeft de gemeente Tilburg opdracht 

gegeven tot het uitvoeren van een nader onderzoek. Tijdens dit nader onderzoek is beoordeeld of 

de overtreding is hersteld.   

   

Op donderdag 18 november 2021 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden bij Sport BSO T-

Kwadraat. Dit nader onderzoek is uitgevoerd omdat er tijdens de vorige inspectie op 8 juli 2021 de 

volgende overtreding is geconstateerd: Opvang in basisgroepen. 

   

Huidige inspectie: 

Tijdens het onderzoek op 18 november 2021 heeft er observatie op de opvanglocatie plaats 

gevonden. Er heeft een interview met de locatieverantwoordelijke plaats gevonden. En er zijn 

documenten ingezien. Deze zijn meegenomen in de beoordeling. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde ten aanzien van opvang in basisgroepen. De 

overtreding is hersteld. 

 

 

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 

 

Tijdens het nader onderzoek van 8 juli 2021 is er een overtreding geconstateerd op het onderdeel: 

• Opvang in basisgroepen. 

Tijdens dit nader onderzoek is de voorwaarde: Opvang in basisgroepen opnieuw beoordeeld. 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouders. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij BSO T-Kwadraat worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. Het kindercentrum 

beschikt over de volgende drie basisgroepen in de bovenbouw: 

 

Naam groep  Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen  

BSO 1 7 t/m 13 jaar 24 

BSO 2 7 t/m 13 jaar 24 

BSO 3 7 t/m 13 jaar 24 (momenteel 12) 

 

Er heeft een interview met de locatieverantwoordelijke plaats gevonden en een observatie in de 

bovenbouwgroep (Basisgroep 1 t/m 3). Uit het interview en de observatie zijn de volgende 

veranderingen waargenomen ten aanzien van het vormen van basisgroepen: 

• Nadat kinderen zich hebben aangemeld, een keuze voor een sportactiviteit hebben gemaakt 

gaan zij zich omkleden bij hun kluisje. Op het kluisje staat de naam van het kind en het 

nummer van hun basisgroep. 

• De locatieverantwoordelijke en de beroepskrachten zijn nog aan het nadenken hoe de 

verschillende basisgroepen nog meer zichtbaar gemaakt kan worden voor de kinderen. 

Bijvoorbeeld middels een kleur bandje. 

• In de groepsruimte bij de banken en de tafels hangen drie klokken met drie verschillende 

tijden die corresponderen met een basisgroep voor het gezamenlijke eet- en drinkmoment 

(15.30 uur basisgroep 1 / 15.40 uur basisgroep 2 / 15.50 uur basisgroep 3) 

• Uit het rooster blijkt dat de beroepskrachten gedurende de week werken volgens een vast 

rooster. Beroepskrachten worden ingezet op een vaste basisgroep, in deze basisgroep zitten 

ook de meeste kinderen waarvan de beroepskracht mentor is. 

• De locatieverantwoordelijke vertelt door dit vaste eet- en drinkmoment in vaste groepen met 

vaste beroepskrachten dat er meer zicht is op de ontwikkeling van de kinderen. De 

beroepskrachten geven aan dat ze meer een band krijgen met de kinderen. 

• De locatieverantwoordelijke vertelt dat na de zomervakantie en na de herfstvakantie kinderen 

beginnen met een kwartier sporten in hun eigen basisgroep, zodat de kinderen weten wie er 

allemaal in hun basisgroep zitten. 

 

Inrichting ruimte: 

Met de locatieverantwoordelijke is gesproken over het optimaliseren van de inrichting van de 

binnenruimte ten behoeve van het gezamenlijke eet- en drinkmoment. De locatieverantwoordelijke 

gaat de interieur-pedagoog van de kinderopvangorganisatie benaderen om tot een efficiëntere 

inrichting te komen. 

 

Conclusie 

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

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) (Praktijk 18 november 2021) 

• Website (www.kinderstadtilburg.nl/locaties/t-kwadraat) 

• Presentielijsten (18 november 2021) 

• Personeelsrooster (18 november 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (algemeen pedagogisch beleidsplan kinderopvanggroep 2021) 

• Pedagogisch werkplan (Sport BSO T-Kwadraat (juli 2021)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Sport BSO T-Kwadraat 

Website : http://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/t-kwadraat 

Vestigingsnummer KvK : 000031814980 

Aantal kindplaatsen : 140 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Sport BSO T-Kwadraat B.V. 

Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 62841289 

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 :  T. Butler 

Y Vroonland 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000 LH TILBURG 

 

Planning 

Datum inspectie : 18-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 24-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 24-11-2021 

 

 

 

 

 

 


