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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang de Korveltuin is sinds augustus 2014 gehuisvest in 
het gelijknamige  kinderdagverblijf aan de Diepenstraat 97 in Tilburg. 

  
De BSO biedt opvang aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar oud. Er 
worden maximaal 20 kinderen gelijktijdig opgevangen. 

De BSO heeft de beschikking over een ruime groepsruimte: Margriet.  
Daarnaast kan de BSO gebruik maken van de speelzaal en de keuken. 
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. 
Buiten is een apart deel van het speelterrein ingericht voor de BSO. De zandbak wordt samen met 

het kinderdagverblijf gebruikt. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Datum aanvraag opname LRKP: 21 mei 2014 
Onderzoek voor registratie: 26 juni 2014. Aan alle beoordeelde voorwaarden is voldaan. 
Opgenomen in het LRKP: 25 augustus 2014 

Onderzoek na registratie 13 november 2014. Aan alle beoordeelde voorwaarden is voldaan. 
  
Huidige inspectiebezoek: 
Tijdens het aangekondigde volledige inspectiebezoek is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan. 

   
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 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument 
ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd tijdens het observeren op de groep. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument (cursief) volgt eventueel een voorbeeld uit de 

waargenomen praktijk. 
De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 

vastgelegd in de Wet Kinderopvang; 
1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. Zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden.   

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: 
 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd 

 de mogelijkheden voor kinderen voor het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competentie 
 de wijze waarop de overdracht van normen en waarden plaats vindt 
 de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep 
 bij welke spelactiviteiten kinderen hun basisgroep verlaten 

 hoe beroepskrachten in hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio 
 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep 
 hoe er gebruik gemaakt kan worden van extra dagdelen 

 
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Pedagogisch beleid. 
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Pedagogische praktijk 
 
De beroepskracht handelt volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan. Zij weten waarom ze zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 
pedagogische basisdoelen. 

  
Waarborgen van de emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 
steun nodig hebben. 

Bijvoorbeeld: Een kind vraagt aan de beroepskracht: "Wanneer gaan we het feestje vieren?'. De 
beroepskracht zegt: "Over 10 minuten, we waren een beetje laat vandaag". 

   
Stimuleren van de persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 

Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en 
leeftijdsgroepen. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en 
fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken/-gebieden. (bv computerhok, 
bouwmateriaalhoek, werkplaats met gereedschap) 
Bijvoorbeeld: De groepsruimte is huiselijk ingericht en er zijn verschillende activiteitenhoeken te 
onderscheiden zoals; 
 een poppenhoek met winkel 

 bouwhoek 
 ballenbak 
 tafelvoetbalspel 

 leeshoek 
 knutselhoek etc. 
  
Stimuleren van de sociale competentie 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te 
onderhouden. De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse 
of talent. in gesprekken en tijdens spel. Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-
/contactgelegenheid. De beroepskrachten moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen 
kinderen. 

Bijvoorbeeld: Twee kinderen zijn winkeltje aan het spelen. De beroepskracht vraagt; "Ga je mee 
dingen verkopen naam kind? Niet te duur hé?' Het kind lacht en gaat achter de kassa zitten en 
speelt verder met het andere kind. 

  
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig en duidelijk. 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 

wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen. 
Bijvoorbeeld: Een kind is naar het toilet geweest. De beroepskracht zegt: "Nog even je handen 
wassen alsjeblieft". 
Een kind loopt over de rand van de ballenbak. De beroepskracht zegt: "Opletten hé? 
Een kind laat een scheetje. De beroepskracht en het kind giechelen. De beroepskracht zegt: "En 
wat zeggen we dan?"het kind zegt:"Oeps sorry". 

  
Conclusie: 
Op basis van de observatie is gebleken dat op de buitenschoolse opvang de Korveltuin de 

emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en 
waarden voldoende gewaarborgd is. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
  Interview anderen (Beroepskracht) 
  Observaties (Pedagogische praktijktoets) 
  Pedagogisch beleidsplan (juni 2014) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 
gedrag en een passende beroepskwalificatie voor het werken in de kinderopvang. 
  
De beroepskracht-kindratio zijn gecontroleerd door middel van roosters, presentielijsten en 
bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De houder en de beroepskrachten beschikken over een recente verklaring omtrent gedrag en zijn 
opgenomen in de continue screening. Momenteel zijn er geen stagiaires, uitzendkrachten of 
vrijwilligers werkzaam bij BSO de Korveltuin, derhalve is deze voorwaarde niet beoordeeld. 
  

Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van: Verklaring omtrent het gedrag. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

De beroepskracht beschikken over een passend diploma zoals in de cao kinderopvang is 
opgenomen. 
  

Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van: Passende beroepskwalificatie. 

 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in een groep met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar 
oud. Momenteel bestaat de groepssamenstelling voornamelijk uit kinderen in de leeftijd van 4 t/m 
8 jaar oud. 

  
De kinderen worden in hun eigen basisgroep opgevangen. Op rustige dagen (bijvoorbeeld op 
woensdag en vrijdag) kan het voorkomen dat de kinderen van de BSO, samen met hun 

beroepskracht, gaan spelen op de peutergroep.    
  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen ten aanzien van: Opvang in groepen. 
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Uit het personeelsrooster en de presentielijsten van week 38 en 39 blijkt dat er conform de 
beroepskracht-kind-ratio wordt gewerkt. Omdat de buitenschoolse opvang gehuisvest is in het 
gebouw van het kinderdagverblijf zijn er altijd meerdere beroepskrachten / volwassenen aanwezig 
in het gebouw. 

  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Beroepskracht-kindratio. 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De beroepskrachten spreken Nederlands met de kinderen. De documenten zijn in het Nederlands 
geschreven. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
  Interview anderen (Beroepskracht) 
  Website (www.dekorveltuin.nl) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Presentielijsten (week 38 en 39) 
  Personeelsrooster (week 38 en 39) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. 
  
De meldcode kindermishandeling wordt binnen dit domein beoordeeld of er voldaan wordt aan de 
beschreven eisen binnen de Wet kinderopvangen kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico's gebruik van de 
risico-monitor. 
  

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in oktober/november 2014 en 
betreffen de actuele situatie. 
In de risico-inventarisatie is de groepsruimte opgenomen, daarnaast alle toegankelijke ruimtes 
voor de kinderen. 
De houder beschrijft de veiligheid- en gezondheidsrisico's volgens de vastgestelde thema's. De 
plannen van aanpak van beide risico-inventarisatie's zijn opgesteld. Er zijn huisregels opgesteld. 
   

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. Tijdens werkoverleggen worden de huisregels en 
de protocollen met de beroepskrachten besproken. 

Er zijn ongevallenregistratie formulieren, waarin per ongeval de aard en plaats van het ongeval, 
het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen in 
staan opgenomen. 

de houder heeft aangegeven de risico-inventarisatie's veiligheid en gezondheid in oktober opnieuw 
uit te voeren. Momenteel wordt het gehele handboek kwaliteit herzien. 
  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van: Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
 

 
Meldcode kindermishandeling 
 

De houder maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld door 
de Branche organisatie Kinderopvang. De houder heeft een sociale kaart opgesteld. De houder 
bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode onder de beroepskrachten. 
   

Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Meldcode kindermishandeling. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
  Interview anderen (Beroepskracht) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (07-11-2014) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (29-10-2014) 

  Actieplan veiligheid (07-11-2014) 
  Actieplan gezondheid (29-10-2014) 
  Ongevallenregistratie 

  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein wordt beoordeeld of er voldoende vierkante meters beschikbaar zijn voor de 

aantal op te vangen kinderen voor zowel de binnenruimte als de buitenruimte. Tevens wordt er 
gekeken of er een passende inrichting is voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
  
 
Binnenruimte 

 
De buitenschoolse opvang heeft beschikking over de volgende ruimtes: 
 de groepsruimte Margriet met een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 107 m². 

 een speelzaal vmet een bruto-speeloppervlakte van 71,3 m².  
 een kantine / keuken met een bruto-speeloppervlakte van 37,4 m². 

 
De buitenschoolse opvang beschikt over ruim voldoende binnenruimte voor de opvang van 20 

kinderen. 
De groepsruimte zijn passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen.  
  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van: Binnenruimte. 

  
 
 

Buitenspeelruimte 
 
De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over een eigen buitenspeelruimte apart van het 

speelgedeelte van de dagopvang. Het brutospeeloppervlakte bedraagt 190 m², voldoende ruim 
voor de opvang van 20 kinderen. 
  
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
  
Conclusie: 

De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Buitenspeelruimte. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
  Interview anderen (Beroepskracht) 
 Inspectierapport (13 november 2014) 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 

informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
 
Informatie 
 
Ouders ontvangen informatie tijdens het kennismakingsgesprek, het informatieboekje en via de 

website: www.dekorveltuin.nl 
Op de website is een directe link naar het laatste inspectierapport geplaatst. 
  

Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Informatie. 
  

 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld.  
Het reglement omvat: 
 regels omtrent het aantal leden 

 regels omtrent de zittingsduur van de leden 
 geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie 

 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. De houder heeft een 
oudercommissie ingesteld. De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen 
lid. De leden worden gekozen uit en door de ouders. 

  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Oudercommissie. 
 
 
Klachten 

 
De houder is voor de externe klachtenregeling aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie 
Kinderopvang (SKK). Ouders worden geïnformeerd over de klachtenregeling. 

  
De houder is voor de klachtenregeling oudercommissie aangesloten bij de Klachtenkamer. 
Er zijn geen klachten geweest in de afgelopen periode. 
    

Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Klachten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Vragenlijst oudercommissie 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
  Interview anderen (Beroepskracht) 
  Reglement oudercommissie 

  Website (www.dekorveltuin.nl) 
  Klachtenregeling 
  Klachtenregeling oudercommissie 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 

ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 

beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 

afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 

besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 
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De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Korveltuin 

Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : de Korveltuin 
Adres houder : Diepenstraat 97 
Postcode en plaats : 5025MR TILBURG 

KvK nummer : 51140896 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 
Telefoonnummer : 073-6404515 

Onderzoek uitgevoerd door :  T. Butler 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 

 
Planning 
Datum inspectie : 22-09-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 22-10-2015 
Vaststelling inspectierapport :  
Verzenden inspectierapport naar houder :  
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
 

 

 



 

19 van 19 
Concept inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 22-09-2015 
BSO de Korveltuin te TILBURG 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

 


