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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 20 februari 2020 een incidenteel onderzoek plaats 

gevonden bij Kinderdagverblijf Boerderij 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 zijn twee groepsruimtes, één voor peutergroep Rupsen waar kinderen in de 
leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen en één voor verticale groep Kevers waar kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Tussen de twee groepsruimtes in zit een 

toiletruimte waar kinderen van beide groepen gebruik van kunnen maken. 
 
Naast de groepsruimtes en de toiletruimte zijn er drie slaapkamers in het pand gerealiseerd, één 
van deze slaapkamers diende voorheen als kantoor voor de locatiemanager. Het kantoor is nu 
elders in het pand gesitueerd. 
 
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. 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
 
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. 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 stamgroepen 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 KDV Boerderij Reeshoeve worden de kinderen opgevangen in één vaste stamgroep. Het 
kindercentrum beschikt over de volgende stamgroepen: 
 

• Kevers: maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar; 
• Rupsen: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 
Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen zorgt de 
houder ervoor dat er voorafgaand aan de opvang schriftelijk toestemming door de ouders van het 
kind wordt gegeven. 
 

 
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) 

• Toestemmingsformulier(en) (Opvang tweede stamgroep) 
• 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 

 

Binnenruimte  
KDV Boerderij Reeshoeve beschikt over twee groepsruimtes op de begane grond: 

 

 Groep  Aantal m² 
binnenruimte 

 Maximaal aantal 
kindplaatsen  

 Bruto m² 
binnenruimte per 
kind 

 Voldoet 
wel/niet 

 Rupsen   60,3   16  3,77  Wel 

 Kevers   60  12  5  Wel 

 
 
De groepsruimte is 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 spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is 
voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen. 
 

De groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere: 
• huishoek; 
• leeshoek; 

• bouwhoek; 
• hoek met verkleedkleding. 
 
KDV Boerderij Reeshoeve beschikt over drie slaapkamers, twee bij stamgroep Kevers en één bij 
stamgroep Rupsen. Elke slaapkamer beschikt over vier bedden, met toestemming van de ouders is 
het ook mogelijk dat kinderen in één van de twee aanwezige buitenbedjes slapen. Er zijn 
voldoende bedden aanwezig voor de aanwezige kinderen onder de 1½ jaar. 

 
 
Buitenruimte 
KDV Boerderij Reeshoeve beschikt over voldoende m² buitenruimte per op te vangen kind. 

De buitenruimtes zijn aangrenzend aan het kindercentrum.  
 

De buitenruimte aan de voorkant van het gebouw beschikt over een glijbaan, 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. 
 
Het kinderdagverblijf beschikt over een aangrenzende dierenweide met overkapte dierenverblijven 
aan de achterkant van het gebouw. 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. 
 
 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.  
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Gebruikte bronnen 

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

• Plattegrond (RH-B01_20200109) 
• Pedagogisch werkplan (Locatiebeleid (februari 2020)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuteropvang Reeshoeve 

Website : http://www.kinderstadtilburg.nl.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

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 : 20-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 20-02-2020 
Zienswijze houder : 20-02-2020 
Vaststelling inspectierapport : 26-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 18-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 
Het inspectierapport laat zien dat onze mooi verbouwde boerderij KDV Reeshoeve voldoet aan alle 
eisen om de kinderen op een goede, veilige en vertrouwde manier te kunnen opvangen. 
 

 
 
 
 
 
 

 


