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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 

een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 
waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 
 

Beschouwing 
Boerderij buitenschoolse opvang (BSO) Reeshoeve is onderdeel van Kinderopvanggroep Tilburg en 

is gevestigd in een omgebouwde boerderij. In hetzelfde pand is kinderdagverblijf Reeshoeve 

gevestigd. 
De kinderen die op de Boerderij BSO worden opgevangen komen van de naburige basisscholen. 
Op de begane grond bevindt zich de huiskamer met keuken. Boven is er een atelier, een chillruimte 
en een grote groepsruimte met verschillende speelhoeken. 
In de buitenruimte aan de achterzijde van het pand bevindt zich de dierenweide met daarin 

verschillende dieren. Bij boerderij BSO Reeshoeve staan de dieren en de verzorging ervan centraal. 
Bij de BSO wordt zowel voor- als naschoolse opvang aangeboden tijdens de schoolweken. Tijdens 
de schoolvakanties bieden zij de hele dag opvang aan. 
 
 

Recente inspectiegeschiedenis 
• Oktober 2017 jaarlijks onderzoek: de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden met 

betrekking tot de Wet Kinderopvang.  
• Oktober 2018 jaarlijks onderzoek: de houder voldoet niet aan de voorwaarde omtrent de 

stabiliteit van de opvang voor kinderen en de kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen. 
• Maart 2019 nader onderzoek: de geconstateerde overtredingen uit het voorgaande onderzoek 

zijn hersteld. 
• Maart 2019 jaarlijks onderzoek: de houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden met 

betrekking tot de Wet Kinderopvang. De overtredingen die zijn meegenomen in het 
herstelaanbod zijn opgelost. De overige overtreding blijft staan omdat deze niet hersteld kan 
worden. 

 
 

Huidig onderzoek 
Op maandagmiddag 10 februari 2020 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 
Boerderij BSO Reeshoeve. 
 
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 

• pedagogisch klimaat; 
• personeel en groepen; 
• veiligheid en gezondheid. 
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Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat. 
 
Na afloop van de hersteltermijn was het de bedoeling dat de toezichthouder op de locatie zou gaan 
kijken om de pedagogische praktijk opnieuw te beoordelen en de beroepskrachten te bevragen 
over de genomen stappen.  
Door de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus is dit helaas niet mogelijk. 
In overleg met de gemeente Tilburg is besloten om de pedagogisch praktijk voor nu alléén te 

beoordelen op de documenten die de locatiedirecteur heeft toegestuurd naar aanleiding van het 
herstelaanbod. 
Later in het jaar, als de opvang weer regulier open is, zal de toezichthouder naar de locatie toe 
gaan om de pedagogische praktijk opnieuw te beoordelen. 

 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

 
 

Conclusie 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 
 

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. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  

 

Pedagogisch beleid 

De Kinderopvanggroep heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de 
kenmerkende pedagogische visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan 
geschreven specifiek voor deze kinderopvanglocatie, Boerderij BSO Reeshoeve.  

 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

pedagogisch beleid. Eens per twee maanden vindt een groepsoverleg plaats en vier keer per jaar 
een teamoverleg, hier wordt onder meer het pedagogisch beleid, of een onderdeel ervan, 
besproken. 
 
Conclusie 

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

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 
 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op maandagmiddag 10 februari 
2020 op de volgende momenten: 
 
• Vrij Spel 

• Eet- en drinkmoment 
• Activiteit atelier 
• Buiten spelen 
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Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten hebben respect voor de autonomie van kinderen. De kinderen krijgen de 
ruimte om actief dingen zelf te proberen met respect voor eigen ideeën en oplossingen. 
Vaste activiteiten maken onderdeel uit van het programma, zoals een eet- en drinkmoment in de 
eigen basisgroep, buitenspelen en knutselactiviteiten.  

 
Tijdens de inspectie is te zien dat twee kinderen die met de taxi worden gebracht niet naar binnen 
kunnen bij de BSO, de kinderen bellen aan en roepen de locatiemanager maar er wordt niet open 
gedaan. Na ongeveer tien minuten, op het moment dat één van de beroepskrachten terug komt 
van kinderen uit school halen, kunnen zij naar binnen. Eenmaal binnen blijkt dat de locatiemanager 
en de andere beroepskrachten de bel niet hebben gehoord.  
 

Er heerst een onrustige sfeer op de groep, de vaste beroepskracht werkt deze middag met twee 
invallers welke nog niet eerder op deze groep gewerkt hebben. Het is te merken dat de kinderen 
naar de vaste beroepskracht trekken en zij de groep draaiende houdt. De kinderen lijken te 

profiteren van de situatie en proberen de invallers uit, zo houden niet alle kinderen zich aan de 
groepsregels en wordt hier niets van gezegd door de invalkrachten. Er wordt onder andere gerend 
in de groepsruimte.  

 
Tijdens het tafelmoment is te zien dat er kinderen gaan staan en één kind gaat op tafel zitten, de 
kinderen roepen naar elkaar en gaan steeds harder praten om zich verstaanbaar te kunnen 
maken.  
De beroepskrachten staan tijdens allebei de tafelmomenten aan het hoofd van de tafel op een 
rijtje, zelf geven zij aan zo het overzicht te kunnen bewaren. 
 

Bovenstaande voorbeelden komen niet overeen met de huisregels zoals vermeld in het beleid. 
("Binnen rennen we niet", "We gaan altijd samen aan tafel om even wat te drinken en te eten" en 
"De eetmomenten zijn een rustmoment op de groep. Je mag best kletsen maar doe dit dan 
rustig".) 
 

Eén van de invalkrachten neemt 10 kinderen mee naar de groepsruimte beneden (welke wordt 
gebruikt als activiteitenruimte, niet als vaste groepsruimte) zodat deze kinderen even uit de groep 

zijn en rustig hun fruit kunnen eten. 
 
Tijdens het vrij spel hebben de beroepskrachten weinig oog voor onveilige situaties, zoals 
buitensluiten of een negatieve groepssfeer. Nadat kind X meerdere malen door de ruimte rent zet 
de vaste beroepskracht dit kind aan tafel. De beroepskracht zegt: "Ik vind het superfijn dat je even 
gaat zitten". Waarop kind X antwoord: "Ik ben weer rustig" en vervolgens opstaat om van tafel te 

gaan. De beroepskracht vervolgt het gesprek: "Ik wil toch dat je nog even aan tafel blijft zitten". 
Kind Y, die uit het gezichtsveld van de beroepskracht staat daagt kind X uit door middel van 
handgebaren te maken. Op het moment dat de beroepskracht naar een ander kind toe loopt gaat 
kind X toch van tafel en gaat naar een andere groepsruimte. Een aantal minuten later komt er een 
ouder binnen, hij vraagt waar kind X is. De beroepskracht kan hier geen antwoord op geven, ze 
vertelt aan de ouder dat kind X net nog aan tafel zat zoals de beroepskracht met het kind had 
afgesproken.     

 
De toezichthouder heeft bovenstaande voorbeelden besproken met de vaste beroepskracht en de 
locatiemanager, zij geven beide aan dat het een lastige middag is doordat er meerdere 
beroepskrachten ziek zijn en er nu wordt gewerkt met twee invalkrachten. 
  
 
Persoonlijke competentie 

Beroepskrachten bieden activiteiten aan die kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling. Tijdens 
het eet- en drinkmoment vertelt de beroepskracht welke activiteiten er die middag op de planning 
staan. De kinderen kunnen kiezen voor één van deze activiteiten door hun foto op het planbord te 
hangen bij de gekozen activiteit. Op de middag van de inspectie kunnen de kinderen kiezen uit een 
knutselactiviteit in het atelier, buiten spelen op de groenstrook, binnen spelen met de cavia of vrij 
spel. 

Kinderen kunnen zich ontwikkelen op gebieden waar hun interesses en talenten liggen. Er is een 

balans tussen georganiseerde activiteiten en vrij spelen. 
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Kinderen hebben de mogelijkheid om ervaringen op te doen in de groep. De inrichting van de 

ruimte en het spelmateriaal sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de 
kinderen. Voor de kinderen zijn specifieke speelhoeken aanwezig, geschikt voor een specifiek 
speldoel. Er is een huishoek, bouwhoek, leeshoek, atelier, natuurhoek en een chillkamer. 
Daarnaast beschikt het kindercentrum over een aangrenzende dierenweide met overkapte 

dierenverblijven. Deze buitenruimte biedt plaats aan een aantal dieren waaronder een pony, 
kippen, geitjes, konijnen en een hangbuikzwijntje. Ook beschikt de buitenruimte over een moestuin 
en een buitenkeuken. 
De BSO kan tevens gebruik maken van een niet aangrenzende buitenruimte; het naastgelegen 
schoolplein van basisschool Helen Parkhurst en van de nabij gelegen groenstrook. 
  
 

Herstelaanbod 
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van de hierboven beschreven bevindingen 
omtrent de emotionele veiligheid van de kinderen een herstelaanbod gegeven van drie weken 

waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek hersteld kan worden. De houder 
heeft hiervan gebruik gemaakt. 
 

Na afloop van de hersteltermijn was het de bedoeling dat de toezichthouder op de locatie zou gaan 
kijken om de pedagogische praktijk opnieuw te beoordelen en de beroepskrachten te bevragen 
over de genomen stappen.  
Echter, door de ontwikkelingen van het Coronavirus is dit helaas niet mogelijk. 
In overleg met de gemeente Tilburg is besloten om de pedagogisch praktijk voor nu alléén te 
beoordelen op de documenten die de locatiedirecteur heeft toegestuurd naar aanleiding van het 
herstelaanbod. 

Later in het jaar, als de opvang weer regulier open is, zal de toezichthouder naar de locatie toe 
gaan om de pedagogische praktijk opnieuw te beoordelen. 
  
De locatiemanager heeft in samenwerking met de beroepskrachten de volgende maatregelen 
genomen en aanpassingen gedaan: 

 
• De taakverdeling tussen de beroepskrachten is duidelijker; 

• Er zijn nieuwe afspraken gemaakt:  
o de kinderen spelen uit school aan de voorkant van het gebouw totdat alle kinderen 

er zijn, dan gaan alle kinderen en de beroepskrachten gezamenlijk naar binnen en 
wordt er gestart met het programma.  

o De beroepskrachten gaan tussen de kinderen zitten tijdens het tafelmoment.  
• Huisregels en afspraken zijn met de kinderen doorgenomen; 

• Er is een checklist gemaakt voor invallers; 
• Er is een checklist gemaakt voor afsluiten; 
 
De houder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de houder de opvang op een zodanige wijze 
organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde opvang. 
 
Conclusie 

De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 
 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Website (www.sterrekinderopvang.nl/reeshoeve) 
• Huisregels/groepsregels 
• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvanggroep - Januari 2020) 
• Pedagogisch werkplan (Locatiebeleid februari 2020) 

• Notulen teamoverleg (12-11-2019, 29-01-2020 en 18-02-2020) 
• Checklist voor invallers BSO Reeshoeve 

• Checklist afsluiten 
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Personeel en groepen 
 
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 
 
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten en invalkracht van deze locatie, zijn allen ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder gekoppeld aan de 
organisatie. 
 

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

Opleidingseisen 

De diploma’s van de beroepskrachten en invalkrachten van deze locatie zijn ingezien. 
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
Een pedagogisch beleidsmedewerker is een vastgelegde functie in de Wet kinderopvang. Deze 
functie is gecreëerd om de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers beter te borgen. Een 
pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en 

houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De taken van 
de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden tot één 
functie of twee losse functies. 
 
De functie van pedagogisch coach en beleidsmedewerker wordt op deze locatie door dezelfde 
persoon uitgevoerd, zij beschikt over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van week 5 en 6 blijkt dat 
voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-
kindratio). 
 
Ten tijde van de inspectie is de feitelijke bezetting: 
• Reeshoeve Paarden: 13 kinderen onder begeleiding van 2 beroepskrachten; 

• Reeshoeve Geiten: 9 kinderen onder begeleiding van 1 beroepskracht. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij Boerderij BSO Reeshoeve worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. Het 
kindercentrum beschikt over de volgende basisgroepen: 
 
• Reeshoeve Paarden: maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 
• Reeshoeve Geiten: maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 

• Reeshoeve Kippen: maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
 
Op dit moment worden er niet meer dan 44 kinderen per dag opgevangen, er wordt momenteel 
gebruik gemaakt van basisgroepen Reeshoeve Paarden en Reeshoeve Geiten. Wanneer de derde 
basisgroep, Reeshoeve Kippen, open gaat is nog onbekend.  
 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
• Personenregister Kinderopvang 
• Website (www.sterrekinderopvang.nl/reeshoeve) 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten (Week 5 en 6) 
• Personeelsrooster (Week 5 en 6) 

• Pedagogisch werkplan (Locatiebeleid februari 2020) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 
op grensoverschrijdend gedrag. 
 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 
 
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 
gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
 
Beleid  
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 
risico’s zich voordoen. 

Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd 

om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het 
beleid is in te zien op locatie. 
 
Cyclisch proces  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Iedere twee maanden vindt een teamoverleg plaats waar dit 
beleid, of een onderdeel hiervan, wordt besproken. Op basis van een steekproef uit de praktijk 
blijkt het beleid actueel te zijn en passende maatregelen worden genomen. 
 
Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid. De houder 
zorgt ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, 
evalueren en implementeren. 

 

Eerste hulp aan kinderen 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 
De beroepskrachten beschikken over een certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen volgens de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
Uit de steekproef blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat gedurende de opvang ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen 
van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt 
dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De houder gebruikt het 

afwegingskader om te beslissen of een melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of 
het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is. 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de handelwijze. Dit blijkt uit 
gesprekken met de beroepskrachten en de houder. Door middel van scholing wordt de kennis 
vergroot en onderhouden. Ook wordt de meldcode minimaal één keer per jaar besproken in een 

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

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Reeshoeve 2020) 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Kinderopvanggroep - Januari 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 



 

15 van 18 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-02-2020 

Boerderij BSO Reeshoeve te Tilburg 

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

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 
art 9b Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Boerderij BSO Reeshoeve 

Website : http://www.kinderstadtilburg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031815375 
Aantal kindplaatsen : 66 
 

Gegevens houder 
Naam houder : KC Reeshoeve B.V. 

Adres houder : Postbus 769 
Postcode en plaats : 5000AT Tilburg 
KvK nummer : 62841661 
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 :  Y. Lodewijks 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 

Planning 
Datum inspectie : 10-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 24-03-2020 
Zienswijze houder : 26-03-2020 
Vaststelling inspectierapport : 26-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-04-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 
De inspecteur bemerkte een chaotische onrustige sfeer op de groep tijdens de inspectie. We 
hebben niet de rust, structuur en pedagogische kwaliteit kunnen laten zien die normaal 
vanzelfsprekend voor ons is. We hebben hier met elkaar kritisch naar gekeken en over gesproken. 
We werkten die middag met meerdere invalkrachten die onvoldoende bekend waren met onze 
werkwijze en afspraken met de kinderen. We hebben het middagritme, de werkafspraken en 
gedragsregels doorgenomen en opnieuw vastgesteld. En we hebben een inwerkdocument voor 
invalkrachten gemaakt wat we met nieuwe collega’s doornemen vooraf aan de start op de groep. 

 

 

 

 
 
 
 

 


