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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 Korveltuin biedt opvang in een ruimte groepsruimte, inpandig in het 
kinderdagverblijf Korveltuin. De BSO kan ook gebruik maken van de speelzaal en de keuken in het 
kinderdagverblijf. 
De buitenspeelruimte is aangrenzend en wordt gezamenlijk gebruikt met het kinderdagverblijf. 
Een gedeelte kan afgesloten worden. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Vanaf de inspectie van 2014 tot en met 2016 is er aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan. 
  
Huidige inspectie 
Er heeft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaats gevonden. 
Er is 1 overtreding waargenomen bij opvang in groepen. 
  
In het landelijk register staat het kinderdagverblijf genoteerd met 20 kindplaatsen. 
Er is nu 1 groep met maximaal 26 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 
  
In overleg met de houder wordt er een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Tilburg. 
Er moet een wijziging plaatsvinden in het pedagogisch beleidsplan omtrent opvang in groepen. 
  
  
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Aantal kindplaatsen wijzigen van 20 naar 30. 
Aanpassing maken in het pedagogisch beleidsplan betreft opvang in basisgroepen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden 
en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. Er is een oordeel 
gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). Het oordeel is tot 
stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de 
beroepskrachten. 
  
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005), dit zijn: 
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
  
 
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 kan er voorbeeld(en) worden toegelicht per basisdoel. 
  
  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
 communiceren met de kinderen; als kinderen binnen komen worden zij begroet door de 

medewerkers. Er wordt actief gevraagd hoe zij het hebben gehad op school. Als de kinderen 
vertellen wordt er actief doorgevraagd. Er worden geen kinderen genegeerd. Aan het einde 
van het eet- en drinkmoment wordt doorgenomen wat de kinderen deze middag kunnen doen 
op de BSO, het dagprogramma wordt duidelijk gemaakt. 
 

 continuïteit groepsritme. De aanwezige inval beroepskrachten kennen het programma /ritme 
op de groep onvoldoende. Er is verschil in afstemming met de vaste beroepskracht. Bij de ene 
beroepskracht moet het muisstil zijn aan tafel, voordat er gegeten en gedronken mag worden. 
De andere beroepskracht gaat hier minder "schools" mee om. De continuïteit, door de vele 
wisselingen van inval krachten is verminderd. 
De vaste beroepskracht heeft een erg vaste relatie met de kinderen, ze is sensitief en 
responsief. Het welbevinden van de kinderen is prima. Ze zijn open, nieuwsgierig, tevreden en 
ontspannen naar haar. Kinderen vragen of ze buiten mogen spelen, de ene beroepskracht zegt 
dat dat niet mag, de andere zegt waarom niet. 
 

 er heerst een ontspannen, open sfeer op de groep. Tijdens het eet- en drinkmoment is de 
sfeer ontspannen, daarna gaan de meeste kinderen  actief spelen. 
De oudere kinderen gaan de speelzaal in, er wordt geknutseld/verven in 
een aparte ruimte met een beroepskracht die dit begeleid. 
Aan de grote tafel worden speeltjes gespeeld, nagels gelakt en gekleurd. 
Een aantal kinderen spelen vrij fantasiespel in de ruimte. 
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De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
 ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van (individuele kinderen). 

Er is een programma waarbij ook ruimte is om te ontspannen en activiteiten te kiezen die 
passen bij de interesse van de kinderen. De beroepskracht reageert op vragen van kinderen. 

  
 Wederkerigheid (4-12) De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid 

door samen te praten, naar elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders 
inbreng draagt bij aan de wederzijdse relatie en interactie. Kinderen delen hun ervaringen en 
emoties graag met (één van) de beroepskrachten: Tijdens het eetmoment is de sfeer positief. 
Er vinden allerlei gesprekjes plaats tussen de kinderen en de beroepskracht waarbij de nodige 
humor wordt gebruikt door de beroepskrachten. Geregeld maakt de beroepskracht een grapje 
met een of meerdere kinderen waar de kinderen hartelijk om moeten lachen. 

 Ook is te zien dat op het moment de kinderen binnenkomen, zij de vaste beroepskracht 
opzoeken om hun verhaal te doen. Op dat moment laat de beroepskracht de werkzaamheden 
die ze doet voor wat het is en geeft de volle aandacht aan het kind. Alle beroepskrachten zijn 
de hoogte van wat de kinderen bezig houdt en vragen zij ook regelmatig aan de kinderen 
daarover te vertellen. 

  
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
 ondersteunen kinderen in onderlinge interactie; kinderen worden op elkaar gericht: als een 

kind iets wil wat een ander kind heeft, wordt gezegd dat het kind dit zelf mag gaan vragen. Er 
is dan wel aandacht of het goed gaat. Er worden activiteiten georganiseerd in kleine groepjes 
of juist de hele groep, waarbij omgang dan met elkaar gestimuleerd kan worden. 
 

 deel van de groep; er worden momenten gecreëerd waarin het samen een groep zijn wordt 
onderstreept, zoals met zijn allen samen aan tafel om te eten/drinken. 

  
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
 afspraken en regels; Er zijn algemene regels en omgangsvormen. Daarnaast gelden er diverse 

afspraken op de groep zoals om de beurt met speelgoed, samen delen, niet rennen binnen, als 
je iets niet wilt zeg je: "stop, hou op'.gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn; 
er zijn onderling geen negatieve uitlatingen gezien tussen kinderen, er werd ontspannen naast 
en met elkaar gespeeld. 

  
 voorbeeldfunctie in spreken en handelen; de beroepskracht is zich bewust van haar 

voorbeeldfunctie en hanteert de algemene fatsoensnormen en waarden (handen wassen, dank 
je wel zeggen, netjes met spullen omgaan, enz.) 

  
  
Conclusie 
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de 4 pedagogische basisdoelen 
tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten en stagiaire van deze locatie zijn in het bezit van een geldig VOG. Het VOG is 
overleg voor start van de werkzaamheden. Ook is het VOG van de stagiaires niet ouder dan de 
toegestane 2 jaar. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten van deze locatie zijn in het bezit van een passend diploma voor 
werkzaamheden in de kinderopvang 
 
 
Opvang in groepen 
 
BSO Korveltuin staat in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen) geregistreerd voor de opvang van 20 kinderen. 
1 basisgroep van maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar. 
 
Momenteel is het kind aantal is het aantal op sommige dagen 26 kinderen. 
Op de dag van inspectie 22, (eigenlijk 24 kinderen) 
Er zijn niet specifiek 2 basisgroepen beschreven op de presentielijst. 
 
In de praktijk is er een stamtafel voor kinderen van 4 tot 6 jaar en een aparte stamtafel voor de 
oudere kinderen (7+ ers) in de groep. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
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Beroepskracht-kindratio 
 
Er is een steekproef genomen in de praktijk: er waren 22 kinderen met 3 beroepskrachten en 1 
stagiaire, (2 kinderen zijn afgemeld). Dit voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
Er is daarnaast een steekproef genomen uit het rooster van de beroepskrachten en de 
kindbezettingslijsten. Ook tijdens de gecontroleerde momenten wordt er voldaan aan de wettelijke 
eisen conform www.1ratio.nl. 
  
De afwijkende inzet van beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen is tijdens deze inspectie 
niet beoordeeld. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
De opvang van de buitenschoolse opvang kinderen vindt plaats in groepsruimte Margriet. 
Deze heeft een oppervlakte van 107,3m2. Voldoende voor 30 kindplaatsen. 
In deze ruimte is sinds kort een extra knutselruimte van 9,8 m2 gemaakt. 
  
Daarnaast kunnen de BSO kinderen gebruik maken van de speelzaal van 71,3m2. 
De kinderdagverblijf kinderen maken hier ook gebruik van. 
Ook de kantine / keuken staat ter beschikking voor de BSO kinderen. Deze heeft een oppervlakte 
van 37,4m2 maar wordt gedeeld met het kinderdagverblijf. 
  
Conclusie: Er is ruim voldoende speelruimte voor de kinderen aanwezig. 
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over een eigen buitenspeelruimte apart van het 
speelgedeelte van de dagopvang. De oppervlakte hiervan is 190m2. 
  
De buitenruimte is in gezamenlijk gebruik met het kinderdagverblijf. 
Er is een gedeelte wat afgesloten kan worden, dat er veilig gespeeld kan worden. 
  
Opmerking: 
Naarmate de opvang groeit, zal de toegankelijkheid van de buitenruimte voor de oudere 
kinderen bekeken moeten worden. Er zijn misschien niet-aangrenzende buitenruimte wat geschikt 
is voor de BSO. 
  
  
  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(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) 

 

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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Korveltuin 
Website : http://www.dekorveltuin.nl 
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 :  S van der Velden 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-12-2017 
Zienswijze houder : 19-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 20-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 15-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
  
  
BSO Korveltuin staat in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen) geregistreerd voor de opvang van 20 kinderen. 
1 basisgroep van maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar. 
  
Momenteel is het aantal op sommige dagen 26 kinderen. 
Op de dag van inspectie 22, (eigenlijk 24 kinderen). 
Er zijn niet specifiek 2 basisgroepen beschreven op de presentielijst. 
  
In de praktijk is er een stamtafel voor kinderen van 4 tot 6 jaar en een aparte stamtafel voor de 
oudere kinderen (7+ ers) in de groep. 
  
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet 
is voldaan. 
  

    

  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) 
  

  
De wijziging van het aantal kindplaatsen voor de BSO wordt vandaag 19-12 doorgegeven aan het 
bureau Kinderopvang. We kiezen er voor om vanaf 1 januari 2018 verder te gaan met twee 
basisgroepen BSO. 
 
 Basisgroep Margriet bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de 

leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
 Basisgroep Zonnebloem bestaat uit maximaal 10 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de 

leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. We hebben het aantal vierkante 
meters van basisruimte Zonnebloem berekend op 12 kinderen, maar vanwege de BKR is er 
gekozen voor een maximum van 10 kinderen in basisgroep Zonnebloem. 

 
Via Bitcare zullen op de ipads alle kinderen bij binnenkomst in hun eigen basisgroep geregistreerd 
worden. 
De basisgroepen zijn niet gekoppeld aan een eigen groepsruimte.  
De kinderen maken gebruik van verschillende ruimtes waaronder beide groepsruimtes, een 
knutselruimte en een speelzaal. 
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