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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. 

Bij dit onderzoek zijn 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; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en de locatiemanager. 

 

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 

Conclusie en bevindingen 

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft er op 1 november 2022 een incidenteel onderzoek 

plaatsgevonden bij buitenschoolse opvang (bso) Pellikaan. Het onderzoek vindt plaats naar 

aanleiding van een aanvraag tot wijziging van het aantal kindplaatsen.  

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• registratie, wijzigingen,  

• pedagogisch klimaat; 

• veiligheid en gezondheid; 

• accommodatie; 

 

Algemene kenmerken 

Sport bso Pellikaan is een onderdeel van K.C. Sport Pellikaan B.V.  Deze Sport bso biedt opvang 

aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar oud en is gehuisvest in de sportschool van Club 

Pellikaan en heeft op deze locatie de beschikking over de volgende ruimten: groepsruimtes, vier 

kleedkamers een sportzaal en twee aangrenzende buitenruimtes. In de ochtenden worden deze 

ruimtes gebruikt door Sport peuteropvang Pellikaan van dezelfde houder 

Aan de andere kant van het gebouw zijn twee voormalige squashbanen verbouwd tot 

groepsruimtes voor de 8+ groepen met aangrenzend een ruime leefkeuken. 

De houder heeft de gemeente een verzoek gedaan tot ophoging van het aantal kindplaatsen van 

88 naar 114 kindplaatsen. 
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Onderzoeksgeschiedenis 

Datum 

onderzoek 

Soort onderzoek  Oordeel  

10-12-2019 Onderzoek voor 

registratie 

Positief advies opname landelijk register kinderopvang 

met 66 kindplaatsen. 

9-06-2020 Onderzoek na 

registratie 

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

29-06-2021 Volledig onderzoek De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

17-05-2022 Jaarlijks onderzoek De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

17-05-2022 Incidenteel 

onderzoek 

Positief advies uitbreiding kindplaatsen van 66 naar 88. 

 

 

 

 

 

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, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• wijzigingen; 

 

Hieronder staat  de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Wijzigingen 

De houder is op de hoogte van het feit, dat wijzigingen onverwijld moeten worden medegedeeld 

aan het college, met het verzoek om de wijzigingen door te voeren in het Landelijk register 

kinderopvang (LRK). 

 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de informatie in het LRK betreffende deze bso in orde is. 

  

Conclusie  

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

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Wijzigingsformulier exploitatie (28-09-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder het volgend onderwerp: 

• pedagogisch beleid; 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

 

De volgende voorwaarde is in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 

• werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen; 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Website (www.kinderstadtilburg.nl/locaties/pellikaan) 

• Pedagogisch werkplan (november 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

 In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 

gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 

risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 

 

De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het 

beleid is voor ouders in te zien of op te vragen op de locatie. Beroepskrachten hebben toegang tot 

"infoplein" voor alle werkinstructies en protocollen. 

 

De houder heeft aangegeven dat hij het beleid veiligheid en gezondheid zal actualiseren, voordat 

de nieuwe 8+ ruimtes in gebruik worden genomen. 

 

Conclusie  

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

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Website (www.kinderstadtilburg.nl/locaties/pellikaan) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (1-11-2022) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte  

De bso beschikt over drie nieuwe groepsruimten in de ingerichte vleugel die gesitueerd zijn aan de 

andere kant van club Pellikaan. 

Op basis van de plattegrond die de houder heeft aangeleverd is onderstaande berekening 

gemaakt: 

 

0.13 De Actieve ruimte heeft een bruto-speeloppervlakte van 62,45 m². 

0.14 De Chillruimte heeft een bruto-speeloppervlakte van 37,75 m². 

0.18 De Keuken heeft een bruto-speeloppervlakte van 57,16 m² 

Groepsruimte 1: heeft een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 83 m². 

Groepsruimte 2: heeft een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 19 m².  

De multi-hal heeft een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 645 m². 

 

Alle ruimtes samen hebben een bruto-speeloppervlakte van 904,36 m ², dit is voldoende ruim voor 

de opvang van 114 kinderen. 

Voor de berekening van het bruto m² binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes. 

 

Aansluitend aan de groepsruimtes van deze sport- bso zijn er kleedkamers en lockers. Daarnaast 

heeft de houder aangegeven dat de multi-hal van sportschool Club Pellikaan permanent ter 

beschikking is voor de bso, zowel na schooltijd als de gehele dag in schoolvakanties. Er zullen geen 

activiteiten door overige gebruikers plaats vinden in de multi-hal op de tijden dat de bso deze 

ruimte gebruikt. 

 

De groepsruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle 

leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is 

voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen. 

 

De groepsruimtes zijn ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere een: 

• bouwhoek 

• leeshoek 

• chillhoek 

• klimmuur 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 01-11-2022 

Sport Bso Pellikaan te Tilburg 

 

Buitenspeelruimte 

De bso heeft de beschikking over twee aangrenzende buitenruimtes, deze buitenruimtes zijn 

ingericht met een zandbak en er is een tafeltennistafel geplaatst. Deze tafeltennistafel zal tevens 

als eettafel gebruikt kunnen worden. De buitenruimte heeft een bruto-speeloppervlakte van 264 

m², dit is voldoende ruim voor de opvang van 88 kinderen. 

In het document: "Uitbreiding Sport-BSO Pellikaan 2022" staat beschreven dat aangrenzend aan 

de nieuwe 8+ ruimtes de tennisbanen zijn. Momenteel worden deze tennisbanen opnieuw ingericht 

tot een actief buitenterrein. Deze buitenruimte heeft een oppervlakte van 668 m². Voldoende ruim 

voor de opvang van 114 kinderen. 

 

Conclusie  

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

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (1-11-2022) 

• Plattegrond 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

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) 

 

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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 : Sport Bso Pellikaan 

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

Vestigingsnummer KvK : 000043791220 

Aantal kindplaatsen : 88 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KC Sport Pellikaan B.V. 

Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 75948419 

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 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000 LH TILBURG 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 14-11-2022 

Zienswijze houder : 25-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 25-11-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 25-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

We vinden het fijn dat de inspecteur langs is gekomen voor een inspectie en dat er een positief 

rapport is opgesteld. Hierdoor kunnen wij zeer binnenkort onze nieuw ontwikkelde bovenbouw 

ruimte gaan betrekken.  

 

 

 

 

 

 

 


