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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 onaangekondigd 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. 
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. 
 
Inspectie: 
Tijdens deze onaangekondigde inspectie op 15 november waren de beroepskrachten erg 
behulpzaam. De sfeer was goed, de kinderen hadden het zichtbaar naar hun zin op de 
buitenschoolse opvang. De leidinggevende was op dat moment niet aanwezig.  
Het pedagogisch beleidsplan is op 21 november per email nagestuurd.  
  
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. 
Regulier inspectieonderzoek 22 september 2015: Aan alle beoordeelde voorwaarden is voldaan. 
  
Huidige inspectiebezoek: 
Tijdens het huidige inspectiebezoek op 15 november 2016 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. 
Aan alle beoordeelde voorwaarden wordt voldaan.  
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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. 
  
Conclusie: 
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de 4 pedagogische basisdoelen 
tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Observatie praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument 
observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 2014). 
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie 
geconstateerd. Ter illustratie van het oordeel worden voorbeeld(en) toegelicht per basisdoel. 
  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan wordt momenteel herschreven. 
  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
x communiceren met de kinderen; De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep. Ze 

kennen de kinderen bij naam en weten persoonlijke bijzonderheden. In het contact met de 
kinderen wordt die kennis gebruikt. De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief 
naar de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat 
op. 

x de beroepskrachten hebben vertrouwde relaties 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 wanneer ze hulp of steun 
nodig hebben. Op de buitenschoolse opvang worden 2 vaste beroepskrachten ingepland. Een 
beroepskracht staat vijf dagen per week op de groep, een nieuwe beroepskracht staat 
sinds drie weken op dinsdag en donderdag op de groep. 

 
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
x mogelijkheid hebben om (leer) ervaringen op te doen door middel van de groep; er is 

wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen; De beroepskrachten 
geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het kind daarbij 
autonomie om zelf te kiezen en mee te denken. De kinderen kiezen na het fruitmoment zelf 
waar en met wie zij willen gaan spelen. 

 
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
x ondersteunen kinderen in onderlinge interactie; De beroepskrachten zetten gerichte 

activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen.  De vier oudste kinderen 
willen graag apart spelen in de speelzaal. Dit mag, zij krijgen de vrijheid om even afgezonderd 
van de groep hun eigen ding te doen. 
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x de kinderen zijn deel van een groep; de kinderen kennen elkaar en de meeste kinderen 
hebben tijdens het observatiemoment een kind om mee te spelen. Een meisje speelt alleen 
met de poppen en zij gaat geconcentreerd op in haar spel. De beroepskrachten zetten zich in 
voor een positieve sfeer. Ze zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor de kinderen. 

 
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
x afspraken regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast; In het 

beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in meeste situaties 
consequent toe. Bijvoorbeeld de kinderen moeten de handen wassen voordat zij aan tafel gaan 
voor het fruit en drinkmoment. De beroepskracht wast zelf ook vooraf haar handen. 

 
Gebruikte bronnen: 
x  Observaties (op de groep Margriet) 
x  Pedagogisch beleidsplan (versie 26-06-2014) 



 

6 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016 
BSO de Korveltuin te TILBURG 

 

Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein zijn de aanwezige beroepskrachten 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. 
  
Conclusie: 
Het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 
stamgroepen. 
  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Beide beroepskrachten werkzaam op de buitenschoolse opvang en de houder beschikken over een 
Verklaring Omtrent Gedrag die voldoet aan de wettelijke voorwaarden. 
Er zijn geen stagiaires werkzaam op de buitenschoolse opvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Beide beroepskrachten beschikken over een passend diploma zoals in de CAO Kinderopvang is 
opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in één basisgroep met maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio voldoet op het moment van inspectie aan de voorwaarden.  
Op het personeelsrooster is inzichtelijk dat op maandag, woensdag en vrijdag een 
vaste beroepskracht wordt ingezet (omdat er dan maximaal 10 kinderen worden opgevangen). 
Op dinsdag en donderdag worden er 2 beroepskrachten ingezet. 
  
De kinderen die voor de voorschoolse opvang komen worden op het kinderdagverblijf op de groep 
Zonnebloem opgevangen (3+ groep). 
  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview anderen (Beroepskracht) 
x  Observaties (op de groep Margriet) 
x  Presentielijsten (week 46) 
x  Personeelsrooster 
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Inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

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) 
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) 
De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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) 
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) 
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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) 
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) 
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) 
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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 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  N Vrins 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 22-11-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 
 
 
 


