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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 onaangekondigd incidenteel 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 
In opdracht van de gemeente Tilburg heeft er op 10 februari 2020 een incidenteel onderzoek plaats 

gevonden bij Boerderij BSO Reeshoeve, dit in verband met de verbouwing van het pand in 2019. 
De toezichthouder heeft opnieuw de binnen- en buitenruimtes beoordeeld. 
 
Op de begane grond is een kantoorruimte gerealiseerd, hierdoor is de groepsruimte op de begane 
grond kleiner geworden. Op de bovenverdieping was voorheen een ruimte waar kleine huisdieren 

los mochten lopen, deze ruimte is nu ingericht als teamkamer. In totaal is er hierdoor minder bruto 
speeloppervlakte voor de kinderen aanwezig. 
 
Gelijktijdig met dit incidentele onderzoek heeft het jaarlijks onderzoek plaatsgevonden, hiervoor 
verwijs ik U naar het andere rapport. 
 
 

 

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

 
Met de houder is besproken dat het aantal geregistreerde kindplaatsen in het LRK aangepast dient 

te worden van 66 naar 55 kindplaatsen zodat dit overeen komt met de praktijk. 
 
 
 
 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) komen niet overeen met de praktijk. In 
het register staat het maximaal aantal kindplaatsen op 66 terwijl in de praktijk maximaal 55 
kinderen worden opgevangen. Een houder is verplicht wijzigingen onverwijld te melden bij het 

college van de gemeente conform artikel 1.47, lid 1 uit de Wet kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

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.   
  

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij Boerderij BSO Reeshoeve worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. 
 
In het locatiebeleid van de houder staat dit als volgt omschreven (pagina 9, versie februari 2020): 

 
Het aantal kinderen dat maximaal opgevangen kan worden op onze buitenschoolse opvang is 66 

verdeeld over 3 basisgroepen: 
• Reeshoeve Paarden (4-13 jaar) met maximaal 22 kinderen; 
• Reeshoeve Geiten (4-13 jaar) met maximaal 22 kinderen; 
• Reeshoeve Kippen (4-13 jaar) met maximaal 22 kinderen (op dit moment is deze groep 

gesloten). 

 
Op dit moment vangen we op maandag ongeveer 30 kinderen op, op dinsdag en donderdag 40, op 
woensdag 20 en op vrijdag 10. 
 
De locatieverantwoordelijke geeft aan dat er op dit moment niet meer dan 44 kinderen op worden 
opgevangen. Voorlopig blijven zij gebruik maken van twee basisgroepen, Reeshoeve Paarden en 
Reeshoeve Geiten. Wanneer de derde basisgroep, Reeshoeve Kippen, open gaat is nog onbekend. 

Met de locatieverantwoordelijke is besproken dat hij een wijzigingsformulier naar de gemeente zal 
sturen om het kindaantal in het Landelijk Register Kinderopvang aan te passen naar 55. 
 

Het aantal op te vangen kinderen in basisgroep Reeshoeve Kippen zal aangepast worden naar 
maximaal 11. 
 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (inspectie 10 februari 2020 en telefonisch 

overleg 17 februari 2020) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch werkplan (locatiebeleid februari 2020) 
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Accommodatie 
 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  
 

Eisen aan ruimtes 

 
Binnenruimtes 
Boerderij BSO Reeshoeve heeft beschikking over een groepsruimte op de begane grond en drie 

groepsruimtes op de eerste verdieping: 

 
• Groepsruimte begane grond (0.15) van 44 m² 
• Groepsruimte eerste verdieping (1.06) van 138,2 m² 
• Atelier eerste verdieping (1.03) van 15,9 m² 
• Chillkamer eerste verdieping (1.05) van 20,8 m² 
 
Alle ruimtes samen hebben een bruto-speeloppervlakte van 218,9 m².  

De buitenschoolse opvang heeft voldoende ruimte voor de opvang van 55 kinderen. 
 
De groepsruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal 
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle 
leeftijdsgroepen. Het aanwezige spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. 
Er is voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen. 
 

De groepsruimtes zijn ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere: 
• atelier; 
• bouwhoek; 
• rusthoek; 
• huishoek; 
• natuurhoek; 

• chillhoek. 
 
Buitenruimte 
De BSO beschikt 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. 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (inspectie 10 februari 2020 en telefonisch 
overleg 17 februari 2020) 

• Observatie(s) 
• Plattegrond (RH-B01_20200109 en RH-B02_20200109) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 

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 : 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 : 17-02-2020 
Zienswijze houder : 20-02-2020 
Vaststelling inspectierapport : 20-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 12-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 
In het Landelijk Register Kinderopvang is het maximum aantal kinderen geregistreerd dat we op 
kunnen vangen op onze bso. 
Op dit moment is 1 van de 3 basisgroepen gesloten.  
Bij voldoende nieuwe aanvragen van ouders gaan we deze 3de basisgroep alsnog openen met het 
aantal kinderen dat past binnen onze beschikbare speelruimte.  
 

 
 
 

 

 
 

 


