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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. 

 
Beschouwing 
Met ingang van 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen in Nederland omgezet naar een 
geregistreerd kinderdagverblijf. 

  
In verband met deze omzetting is in opdracht van de gemeente Tilburg een incidenteel onderzoek 
uitgevoerd op 1 maart 2018 bij kinderdagverblijf Reeshoeve te Tilburg. Dit onderzoek heeft als doel 

om te beoordelen of het kindercentrum voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen welke gelden 
voor een kinderdagverblijf. 
  
Tijdens dit onderzoek voor registratie zijn de volgende domeinen beoordeeld: 

 Beroepskracht-kindratio 
 Vierkante meters binnenruimte en buitenruimte/aantal kinderen 
 Oudercommissie 
 
Gelijktijdig heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden hierin zijn andere domeinen binnen de 
wet kinderopvang beoordeeld. Dit kunt u lezen in het rapport van het jaarlijks onderzoek. 

  
Conclusie: 
Tijdens het onderzoek voor registratie is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan. 
  

Voor de voormalige peuterspeelzaal Reeshoeve kan een nieuwe definitieve beschikking worden 
afgegeven voor het kinderdagverblijf. 
  

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. 
De voorlopige beschikking kan omgezet worden in een definitieve beschikking. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of er een pedagogisch beleid aanwezig is en hoe de houder er 
zorg voor draagt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan. 
  
Inhoudelijk is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld tijdens de jaarlijkse inspectie, zie hiervoor 

het rapport van het jaarlijks onderzoek. 

  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderdagverblijf Reeshoeve beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg 
voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.  

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch werkplan (Locatiebeleid KC Reeshoeve, januari 2018) 
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Personeel en groepen 

 
De beroepskracht-kindratio zijn gecontroleerd door middel van roosters, presentielijsten en 

bezettingslijsten. 
  
 
Aantal beroepskrachten 
 
Bij kinderdagverblijf De Reeshoeve worden momenteel maximaal zestien kinderen gelijktijdig 

opgevangen onder begeleiding van twee vaste beroepskrachten. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Presentielijsten (week 9 2018) 
 Personeelsrooster (week 9 2018) 
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Accommodatie 

 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal beschikbare vierkante meters per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
  
 
Eisen aan ruimtes 
 

Kinderdagverblijf Reeshoeve beschikt over voldoende m² per op te vangen kind, zowel binnen als 
buiten. 
  

De speelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. Er zijn verschillende speelhoeken gecreëerd zoals een leeshoek, poppenhoek en 
een auto/bouwhoek. Er is voldoende spelmateriaal op kindhoogte. 
  

Op dit kinderdagverblijf wordt uitsluitend opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 
jaar oud, derhalve zijn de voorwaarden met betrekking op de slaapruimte niet beoordeeld (niet van 
toepassing). Indien de houder opvang gaat bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar 
oud dient er een aparte slaapruimte gecreëerd te worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 

 Observaties 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld hoe de houder de ouders en/of de oudercommissie betrekt en 

informeert over het beleid. 
  
 
Oudercommissie 
 
Binnen kinderdagverblijf Reeshoeve is geen oudercommissie. Er worden minder dan 50 kinderen 

opgevangen, daardoor is het hebben van een oudercommissie niet verplicht. Wel wordt geprobeerd 
ouders te werven voor een oudercommissie, onder andere tijdens intakegesprekken. De 
inspanningen hebben tot op heden nog niet geleid tot deelname. 

  
Ouders worden betrokken middels het informatiebord op locatie en er wordt informatie 
uitgewisseld tijdens haal- en brengmomenten. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Informatiemateriaal voor ouders 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 

uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 

ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 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 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) 
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Ouderrecht 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterwerk Reeshoeve 

Website : http://www.kinderstadtilburg.nl.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KC Reeshoeve B.V. 

Adres houder : Piushaven 6 

Postcode en plaats : 5017AN 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 Vroonland 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 01-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 11-04-2018 
Zienswijze houder : 16-04-2018 
Vaststelling inspectierapport : 17-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-04-2018 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 08-05-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


