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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op 1 

september 2022 een onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang (BSO) Petteflet. Het betreft 

een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijziging van het aantal kindplaatsen. De 

beoogde ingangsdatum is 1 oktober 2022. 

 

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

22 naar 80. Er vindt opvang plaats van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De opvang zal als 

volgt plaats gaan vinden:  

 

• BSO 1 met maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar 

• BSO 2 met maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar 

• BSO 3 met maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar 

• BSO 1 met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) Petteflet maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie KC 

Montessori BV. De BSO is gehuisvest in basisschool de Petteflet en heeft op deze locatie al de 

beschikking over drie speelruimtes op de tweede verdieping van het gebouw. Om de uitbreiding 

van het aantal kindplaatsen te kunnen realiseren zijn er twee ruimtes beschikbaar op de begane 

grond van het gebouw. Beide ruimtes worden tijdens schooltijden door de basisschool gebruikt en 

zijn na schooltijd beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.  

 

Inspectiegeschiedenis  

Er zijn geen relevante of zwaarwegende feiten uit voorgaande inspecties welke een relatie hebben 

met dit onderzoek of een uitbreiding van het aantal kindplaatsen in de weg staan. 

 

Huidig onderzoek 

Voor dit onderzoek is een bezoek gebracht aan de locatie, zijn diverse documenten beoordeeld en 

heeft er een gesprek plaats gevonden met de directeur.  

In dit onderzoek zijn diverse onderdelen binnen onderstaande domeinen onderzocht: 

 

• registratie, wijzigingen en administratie 

• pedagogisch klimaat 

• veiligheid en gezondheid 

• accommodatie 

 

Conclusie en bevindingen 

In dit onderzoek blijkt dat de houder na de uitbreiding van het aantal kindplaatsen redelijkerwijs 

zal gaan voldoen aan de gestelde eisen. De GGD adviseert de gemeente tot ophoging van het 

aantal kindplaatsen. 
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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 

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 per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Wijzigingen 

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

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

register kinderopvang (LRK). 

 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend om het aantal kindplaatsen bij de BSO te 

verhogen van 22 naar 80. De beoogde startdatum is 1 oktober 2022. 

  

Conclusie  

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

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (directeur, 1 september 2022) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (7 juli 2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (1 september 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Sterre Kinderopvang locatiebeleid Montessori Kindcentrum Tilburg 

locatie Petteflet, oktober 2022) 
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Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

• Pedagogisch beleid 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch locatiebeleid geschreven specifiek 

voor locatie Petteflet.  

 

De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 

 

• verantwoorde buitenschoolse opvang; 

• 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 (directeur, 1 september 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Sterre Kinderopvang locatiebeleid Montessori Kindcentrum Tilburg 

locatie Petteflet, oktober 2022) 



 

 

7 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 01-09-2022 

BSO Petteflet te Tilburg 

 

 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij BSO Petteflet worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. Het kindercentrum 

beschikt, na de uitbreiding van 22 naar 80 kindplaatsen, over de volgende basisgroepen: 

 

Naam groep  Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen  

BSO 1  4 tot 13 jaar 22 

BSO 2 4 tot 13 jaar 22 

BSO 3 7 tot 13 jaar 24 

BSO 4 7 tot 13 jaar 12 

 

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 

werken gedurende de week volgens een vast rooster.  

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (directeur, 1 september 2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (1 september 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Sterre Kinderopvang locatiebeleid Montessori Kindcentrum Tilburg 

locatie Petteflet, oktober 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

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

 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit: 

 

• Beleid veiligheid en gezondheid 

• Kwaliteitshandboek met diverse protocollen en werkinstructies 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin is aangegeven welke 

maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen 

 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk. 

Op het moment van de inspectie op 1 september 2022 is de verbouwing van de groepsruimtes 

voor de BSO op de benedenverdieping nog niet volledig afgerond. De houder heeft het veiligheids- 

en gezondheidsbeleid geactualiseerd aan de hand van de nieuwe ruimtes.  

 

De houder blijft er verantwoordelijk voor dat eventuele nieuwe risico's worden opgenomen in het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid en passende maatregelen worden genomen.   

 

Conclusie 

De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit onderdeel gelden 

zal worden voldaan na afronding van de verbouwing.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (directeur, 1 september 2022) 

• Observatie(s) (1 september 2022) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (KC Petteflet BSO/KDV, oktober 2022) 

• Tijdsplanning realisatie verbouwing en inrichting ruimtes 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk Accommodatie beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Eisen aan ruimtes 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte 

De buitenschoolse opvang beschikt over drie speelruimtes. Op basis van de plattegrond die de 

houder heeft aangeleverd is onderstaande berekening gemaakt: 

 

 

Groep Naam ruimte + (aantal 

m² binnenruimte) 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

binnenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

BSO 1 

BSO 2 

BSO 3 

BSO 4 

• 0.12 Speellokaal (83,67 

m²) 

• 0.18 Groepsruimte 

(114,32 m²) 

• 2.1 Taaltuin (45,59 m²) 

• 2.4 Handvaardigheid 

(31,6 m²) 

• 2.5 Keuken (21,37 m²) 

 

Totaal: 296,55 m² 

80 3,7 m² wel 

 

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. 

 

Speelruimte 2.1, 2.4 en 2.5 zijn volledig ingericht en al in gebruik. Uit het gesprek met de 

directeur, de projectmanager van het bouwproject en de opgestelde planning kan redelijkerwijs 

worden aangenomen dat de speelruimte 0.12 en 0.18 volledig zijn ingericht per 1 oktober 2022. 

 

Buitenspeelruimte 

De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de buitenruimte van de school. Op basis van de 

plattegrond die de houder heeft aangeleverd en de observatie op de locatie blijkt dat er ruim 2000 

m² buitenspeelruimte beschikbaar is. Dit is ruim voldoende voor de 80 kinderen die worden 

opgevangen bij BSO Petteflet. Per kind is er minimaal 3 m² buitenspeelruimte nodig.   

 

De buitenruimte is aangrenzend aan het gebouw waar de BSO gevestigd is en beschikt onder 

andere over een klimrek, zandbak en divers los speelmateriaal, zoals fietsjes, ballen en schepjes. 

Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd en het aantal op te vangen 

kinderen. De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats 

kunnen vinden. 

 

Conclusie 

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

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (directeur, 1 september 2022) 

• Interview anders namelijk: (projectmanager vastgoed, 1 september 2022) 

• Observatie(s) (1 september 2022) 

• Plattegrond (KDV.BSO Kamerikstraat 19, 01-08-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Sterre Kinderopvang locatiebeleid Montessori Kindcentrum Tilburg 

locatie Petteflet, oktober 2022) 

• Ruimtestaat KDV/BSO Petteflet Kamerikstraat 19, PRP nummer PRP-000060   
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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) 

 

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 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 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) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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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 : BSO Petteflet 

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

Vestigingsnummer KvK : 000031815529 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KC Montessori Tilburg B.V. 

Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 82527741 

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 :  B van Dommelen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000 LH TILBURG 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 09-09-2022 

Zienswijze houder : 13-09-2022 

Vaststelling inspectierapport : 15-09-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 15-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 06-10-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

We zijn blij dat we met ons MKC (Montessori kindcentrum) kunnen starten waarbij we  de 

ontwikkeling bij de opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in een mooie en goede 

samenhang gaan aanbieden. Hierbij staat de visie van Maria Montessori voorop bij het aanbieden 

van een zinvol ontdekkingsklimaat binnen een warme en huiselijke sfeer. 

 

 

 

 

 

 

 


