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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 
Op verzoek van de gemeente Tilburg heeft er op maandagmiddag 15 juni 2020 een incidenteel 
onderzoek plaatsgevonden bij Boerderij BSO Reeshoeve te Tilburg. Dit naar aanleiding van het 

herstelaanbod dat aangeboden is tijdens het jaarlijks onderzoek op 10 februari 2020.  
 
Dit incidentele onderzoek richt zich op het volgende onderdeel: 
• Pedagogische praktijk 
 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de houder voldoende maatregelen heeft genomen om 

de overtreding te herstellen. 
 
 
 

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 
 
Op maandagmiddag 10 februari 2020 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 
Boerderij BSO Reeshoeve. 
 
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 was dit helaas niet mogelijk. 
In overleg met de gemeente Tilburg is besloten om de pedagogisch praktijk 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. 

 
Op maandagmiddag 15 juni 2020 heeft er een incidenteel onderzoek plaats gevonden bij Boerderij 
BSO Reeshoeve, de toezichthouder is naar de locatie gegaan om de pedagogische praktijk opnieuw 
te beoordelen. 
 
  
 

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 15 juni 

2020. Gedurende deze middag zijn de volgende activiteiten waargenomen: 
 
• ontvangst kinderen 
• vrij spel 
• eet- en drinkmoment 
• buitenspelen 
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Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hebben oog voor het individuele kind en zorgen voor een emotioneel veilige 

omgeving. De kinderen maken contact met elkaar en doen nieuwe ervaringen op. De kinderen 
zoeken de beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. 
De beroepskrachten kijken en luisteren naar de kinderen. Ze zien wat een kind leuk vindt en 

voelen aan wat de stemming in de groep is. Ze hebben oog voor onveilige situaties, zoals 
buitensluiten of een negatieve groepssfeer. 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. 
Beroepskrachten zorgen voor een positieve groepssfeer, voorspelbaarheid in het dagritme en 
duidelijkheid over regels en afspraken. Vaste activiteiten maken onderdeel uit van het programma, 
zoals een eet- en drinkmoment in de eigen basisgroep, buitenspelen, workshops, 

knutselactiviteiten. De beroepskrachten bieden structuur en stellen grenzen. Dit gebeurt op een 
doortastende, consequente en respectvolle manier. Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen 
wordt verwacht en waar zij zich aan moeten houden. 
Voorbeeld: Tijdens het ophalen uit school is één van de kinderen weggelopen bij de beroepskracht. 
De beroepskracht komt meteen in actie en belt met haar collega's op locatie, het kind is zelf naar 
de BSO gelopen en wordt opgevangen door één van de andere beroepskrachten. Zodra de 

beroepskracht samen met de overige kinderen op de BSO aankomt bespreekt zij het voorval met 

het betreffende kind en legt uit dat dit niet de bedoeling is. De beroepskracht belt ook met de 
moeder van dit kind om dit voorval te bespreken.  
 
 
Persoonlijke competentie 
Beroepskrachten bieden activiteiten aan die kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling. Tijdens 

het eet- en drinkmoment vertelt één van de beroepskrachten 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 spelen op het schoolplein, spelen bij de dieren aan de achterkant van het gebouw of 
spelen aan de voorkant van het gebouw waar o.a. een zandbak met waterfontein aanwezig is. 
Kinderen kunnen zich ontwikkelen op gebieden waar hun interesses en talenten liggen. Er is een 
balans tussen georganiseerde activiteiten en vrij spelen. 

 
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, chillkamer. Middenin de 
groepsruimte staat een natuurhuisje waar kinderen op ontdekking kunnen gaan.  

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. 
 
 

Sociale competentie 
De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten 
worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te 
luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De 
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de 
kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij. 
Voorbeeld: Er komt een kind huilend naar één van de beroepskrachten, hij is geslagen door een 

ander kind in de zandbak. De beroepskracht gaat samen met het kind naar de zandbak om verhaal 
te halen bij het andere kind. Nadat blijkt dat dit kind per ongeluk uitgeschoten is tijdens het 

scheppen is de situatie opgelost. De kinderen spelen samen verder. 
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Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 

normen. 
Beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die herkenbaar aanwezig zijn en worden 
toegepast. Voorbeeld: rekening houden met elkaar en samen delen, niet rennen binnen. Tijdens 

het eet- en drinkmoment worden de groepsregels herhaald met de kinderen. De beroepskracht 
zegt: "Breng jezelf en anderen niet in gevaar en doe..." waarna de kinderen haar aanvullen: 
"voorzichtig met elkaar!". Het is duidelijk dat de kinderen de regels kennen. 
 
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. De beroepskrachten geven inzicht, richting en 
correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geven uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet 
mag, zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemeen aanvaarde normen en 

waarden. Voorbeeld: Een kind is met een blok hout op een lepel aan het slaan tijdens het buiten 
spelen. De beroepskracht zegt tegen dit kind: "Stop daar maar mee, de lepel kan omhoog schieten 
en dat is gevaarlijk. De lepel kan tegen je hoofd aan springen." Het kind knikt en legt het blok hout 
weg en de beroepskracht pakt de lepel op. 
Voorbeeld: Een kind zit op haar knieën aan tafel tijdens het fruitmoment, de beroepskracht spreekt 
het kind aan: "Kun je op je billen gaan zitten?" en vervolgt met "Weet je waarom ik dit vraag?" Het 

kind zegt "nee". Waarop de beroepskracht zegt: "Je kunt achterover vallen en je hoofd bezeren, 

dat zou niet zo fijn zijn he?" Het kind knikt en gaat vervolgens op haar billen zitten. 
 
 
Verbeteringen ten opzichte van het vorige inspectieonderzoek 
De locatiemanager heeft in samenwerking met de beroepskrachten de volgende maatregelen 
genomen en aanpassingen gedaan naar aanleiding van het vorige inspectieonderzoek: 

 
• De taakverdeling tussen de beroepskrachten is duidelijker: de beroepskrachten stemmen 

onderling af wie wat doet en overleggen met elkaar wat handig is; 
 
• De nieuwe afspraken worden nageleefd: 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. 

 
• Huisregels en afspraken zijn met de kinderen doorgenomen: het is duidelijk dat de kinderen de 

afspraken weten en worden hierop aangesproken als ze het even vergeten. 
 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Boerderij BSO Reeshoeve 

Website : http://www.kinderstadtilburg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031815375 
Aantal kindplaatsen : 55 
 

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 : 15-06-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 18-06-2020 
Zienswijze houder : 18-06-2020 
Vaststelling inspectierapport : 18-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-06-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 09-07-2020 
 
 
 



 

9 van 9 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 15-06-2020 

Boerderij BSO Reeshoeve te Tilburg 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 
Wij zijn blij dat de toezichthouder heeft gezien en ervaren dat onze pedagogische praktijk voldoet 
aan de gestelde eisen. Kinderen voelen zich veilig op onze boerderij-bso, hebben het naar hun zin 
en de professionals hebben oog voor alle kinderen. 
 

 
 
 
 
 
 

 


