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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd nader 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. 
In 2017 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. 
  

  
Huidige inspectie. 
  

Op 22-01-2018 heeft de toezichthouder kinderopvang in opdracht van de gemeente Tilburg een 
nader onderzoek uitgevoerd bij kindercentrum de Korveltuin.  
Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd 
voldaan opnieuw bekeken. 
 
Na beoordeling van de documenten en een bezoek aan de locatie is gebleken dat de tekortkoming 
is opgelost. 

  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
  
 
Wijzigingen 
 

De gemeente Tilburg heeft aan de hand van uw wijzigingsformulier, ontvangen op 27 december 

2017, voor BSO De Korveltuin te Tilburg het aantal kindplaatsen per 1 januari 2018 verhoogd van 
20 naar 30 in het Landelijk Register Kinderopvang onder het registratienummer 211841778. 
  
De wijziging in het Landelijk Register Kinderopvang is meteen zichtbaar. 
Het nieuw aantal kindplaatsen is aan het licht gekomen tijdens het jaarlijks onderzoek uitgevoerd 
door de GGD Hart voor Brabant d.d. 30 november 2017. 
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Personeel en groepen 

 
  

  
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Het pedagogisch beleid is aangepast en het kindaantal is verhoogd naar dertig kindplaatsen. 

Hiervoor worden twee groepsruimtes gebruikt. Ouders geven bij intake en in het contract 
toestemming dat de kinderen in deze twee groepen mogen worden opgevangen. 
 

De opvang van de BSO kinderen vindt plaats in twee basisgroepen. 
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. 
 
Via Bitcare worden 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. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Toestemmingsformulieren 
 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
Pedagogisch beleid 2018. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

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 5 lid 1 en 7 lid 2 Besluit landelijk register kinderopvang en register 
buitenlandse kinderopvangvang) 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   

- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 

tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

7 van 7 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 22-01-2018 
BSO de Korveltuin te Tilburg 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Korveltuin 

Website : http://www.dekorveltuin.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000021222754 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
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  Loo 

S van der Velden 
 

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

Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 22-01-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 19-02-2018 
 
 

 
 
 
 
 

 


