
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    BSO Oculus (BSO) 

    Bankastraat 2 

    5014 BW Tilburg 

    Registratienummer 221371266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:  GGD Hart voor Brabant 

In opdracht van gemeente: Tilburg 

Datum inspectie:  08-07-2020 

Type onderzoek:  Incidenteel onderzoek 

Status:    Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 13-07-2020 



 

2 van 9 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 08-07-2020 

BSO Oculus te Tilburg 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 4 

Accommodatie ................................................................................................................. 5 

Overzicht getoetste inspectie-items ....................................................................................... 6 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 6 

Accommodatie ................................................................................................................. 6 

Gegevens voorziening .......................................................................................................... 7 

Opvanggegevens ............................................................................................................. 7 

Gegevens houder ............................................................................................................. 7 

Gegevens toezicht ............................................................................................................... 7 

Gegevens toezichthouder (GGD) ........................................................................................ 7 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................. 7 

Planning ......................................................................................................................... 7 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .............................................................................. 9 



 

3 van 9 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 08-07-2020 

BSO Oculus te Tilburg 

 

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. 

 

Beschouwing 

Op 8 juli 2020 heeft in opdracht van de gemeente Tilburg een aangekondigd incidenteel onderzoek 

plaats gevonden in verband met een uitbreiding van het aantal kindplaatsen bij Buitenschoolse 

opvang Oculus. Dit betreft een documentenonderzoek. 

 

Conclusie 

Buitenschoolse opvang Oculus kan het aantal kindplaatsen uitbreiden van 40 naar 46 kindplaatsen. 

 

 

De toelichting op de bevindingen kunt u teruglezen 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. 

Het aantal kindplaatsen bij BSO Oculus kan gewijzigd worden naar 46 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen het pedagogisch klimaat wordt het volgende onderdeel beoordeeld: 

 

• Pedagogisch beleid, onderdeel beschrijving basisgroepen 

 

Er volgt eerst een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een 

oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan wat geactualiseerd is naar de uitbreiding aantal 

kindplaatsen. 

 

Het pedagogisch beleidsplan van BSO Oculus beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de 

werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

BSO Oculus wil maximaal 46 kinderen opvangen verdeeld over 2 basisgroepen. 

Op pagina 3 van het pedagogisch locatiebeleid is het volgende opgenomen: 

 

• Kunstenaars maximaal 22 kinderen van 4 tot 13 jaar met accent op 4 tot 9 jarigen 

• Professors maximaal 24 kinderen van 7 tot 13 jaar 

 

Op pagina 10 t.a.v van de werkwijze staat:  

Het ritme op een BSO sluit aan op de openingstijden van de scholen. Dat betekent meestal een 

korte middag en soms hele dagen en weken in de vakanties. In het dagprogramma staan de 

activiteiten die iedere dag terugkeren op de locatie. 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Website (www.sterrekinderopvang.nl/oculus) 

• Pedagogisch beleidsplan (algemeen pedagogisch beleid van de kinderopvangroep (versie 

2020)) 

• Pedagogisch werkplan (Kindercampus Oculus (versie 2020)) 

• www.sterrekinderopvang.nl 
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Accommodatie 

 

Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 

  

• Eisen aan ruimtes 

  

Bij dit onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 Eisen aan ruimtes 

Binnenruimtes 

BSO Oculus heeft de beschikking over twee afzonderlijke vaste groepsruimtes op de eerste 

verdieping van basisschool Yore. 

 

De groepsruimte van de Kunstenaars heeft de volgende ruimtes: 

• Een techniekruimte met een bruto-speeloppervlakte van 10 m² 

• Een chillpit met een bruto-speeloppervlakte van 5 m² 

• Een woonkeuken 1 met een bruto-speeloppervlakte van 30 m² 

• Een woonkeuken 2 met een bruto-speeloppervlakte van 58 m² 

De groepsruimte van de Professors heeft beschikking over het leerplein met een bruto-

speeloppervlakte van 48 m². Daarnaast kan de BSO gebruik maken van de aula op de begane 

grond. De aula heeft een bruto-speeloppervlakte van 127 m² 

In totaal heeft de BSO ongeveer 278 m² binnenspeelruimte beschikbaar, dit is voldoende ruim voor 

de opvang van 46 kinderen. 

 

Conclusie 

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

 
 

Gebruikte bronnen 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.sterrekinderopvang.nl/oculus) 

• Plattegrond (Bankastraat 01-01-2018) 

• Pedagogisch beleidsplan (algemeen pedagogisch beleid van de kinderopvangroep (versie 

2020)) 

• Pedagogisch werkplan (Kindercampus Oculus (versie 2020)) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 

• Wijzigingsformulier exploitatie (16 juni 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Oculus 

Website : http://www.sterrekinderopvang.nl/locaties/oculus 

Vestigingsnummer KvK : 000031815340 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KC Oculus B.V. 

Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 62841637 

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 :  T. Butler 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000 LH TILBURG 

 

Planning 

Datum inspectie : 08-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 08-07-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2020 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 03-08-2020 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


