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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 1 oktober 2020 is er bij Sport BSO T-Kwadraat een incidenteel onderzoek uitgevoerd. 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 8 juli 2021 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden bij Sport BSO T-Kwadraat. 

Dit nader onderzoek is uitgevoerd omdat er tijdens de vorige inspectie op 1 oktober 2020 de 

volgende overtreding is geconstateerd: 

 

• De opvang bij Sport BSO T- Kwadraat vindt niet plaats in basisgroepen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de gestelde 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 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Tijdens de inspectie van 1 oktober 2020 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 

Bovenbouw 

Er is zichtbaar aandacht besteed aan de uitvoering van de pedagogische praktijk, er zijn positieve 

veranderingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld: Er wordt gezorgd dat het fruit en sap klaar staat op tafel 

zodra de kinderen binnenkomen. Daarnaast is er een 'tafeldame' ingesteld die de kinderen welkom 

heet. Deze beroepskracht zit aan tafel bij de fruitschaal en is beschikbaar voor een contactmoment 

met de kinderen. 

 

Op basis van de observatie en het interview met de locatieverantwoordelijke blijkt dat er extra 

aandacht besteed is aan het structuren, organiseren en uitvoeren van de sportactiviteiten. Hierdoor 

zijn de sportactiviteiten voorspelbaar en duidelijk voor zowel de kinderen als de beroepskrachten. 

 

De organisatie van de sportactiviteiten verloopt als volgt: kinderen komen binnen bij de BSO, één 

beroepskracht zit aan tafel en verwelkomt de kinderen. Deze beroepskracht houdt de presentie bij 

en vertelt de kinderen uit welke drie sportactiviteiten zij die middag kunnen kiezen. De 

beroepskracht helpt het kind bij het maken van zijn/haar keuze en noteert de naam van het kind 

bij de betreffende sportactiviteit. Elke sportactiviteit heeft een kleur, het kind krijgt een armbandje 

met de kleur van de activiteit. De beroepskracht die de activiteit gaat uitvoeren heeft ook een 

armband van deze kleur. 

 

Tevens is op het grote planbord inzichtelijk gemaakt welke beroepskracht (foto) welke activiteit 

aanbiedt. 

De activiteiten-groepen zijn op kleur makkelijk te onderscheiden. Het kind ziet hierdoor welke 

kinderen voor dezelfde sportactiviteit hebben gekozen en welke beroepskracht hierbij hoort. 

 

De sportactiviteit start ongeveer om 16.00 uur en zal tot ongeveer 17.15 uur duren. Kinderen 

behoren op dit moment bij deze "speelgroep". 

 

Opvang in basisgroepen 

Definitie: Een basisgroep is een vaste groep kinderen in de buitenschoolse opvang. Een basisgroep 

is niet gekoppeld aan een vaste ruimte.  

 

Aan de hand van het pedagogisch beleid Sport BSO T-Kwadraat (versie 12 januari 2021) heeft er 

een interview met de locatieverantwoordelijke plaats gevonden.  

De locatieverantwoordelijke geeft aan dat in het plannings-programma "The Nanny" kinderen in 

een groep worden ingedeeld, maar dat er in de praktijk niet in deze groepen wordt gewerkt. 

Kinderen worden gegroepeerd in de zogenaamde speel- activiteitengroepen. Door deze manier van 

werken is de samenstelling van de basisgroepen geen constante factor. Er is geen vaste 

basisgroep; kinderen worden gegroepeerd op activiteit. 
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De locatieverantwoordelijke heeft uitgelegd dat er een bewuste keuze is gemaakt om geen 

gezamenlijke eet- of ontmoetingsmoment op de middag te organiseren. Dit houdt in dat de vaste 

contactmomenten in de basisgroep met vaste leeftijdsgenootjes en vaste beroepskrachten zijn te 

komen vervallen. 

 

Aan het einde van het interview en het bespreken van het pedagogisch beleidsplan heeft de 

locatieverantwoordelijke aangegeven dat zij voldoende handvatten heeft gekregen om de 

organisatie rondom "kinderen opvangen in een basisgroep" vorm te gaan geven. De 

toezichthouders hebben er vertrouwen in dat de locatieverantwoordelijke dit ook daadwerkelijk 

gaat realiseren. 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de gestelde voorwaarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (8 juli 2021) 

• Interview (Beroepskracht (8 juli 2021)) 

• Observatie(s) (Pedagogische praktijk (8 juli 2021)) 

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

• Presentielijsten (8 juli 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (Algemeen Pedagogisch Beleid Tilburg 2021) 

• Pedagogisch werkplan (Sport BSO T-Kwadraat (12 januari 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 : 08-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-07-2021 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 14-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 04-08-2021 

 

 

 

 

 

 


