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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
BSO Hoera Helden, locatie de Liaan (KDV) is sinds 1 januari 2016 onderdeel van Hoera 
kindercentra. Hoera kindercentra verzorgt kinderopvang in een viertal gemeenten (in 14 dorpen) in 
Midden-Limburg. Er vallen rond de 40 kinderdagverblijven en BSO’s onder deze organisatie. 
  
Het kindercentrum, waar naast de BSO een kinderdagverblijf (peuteropvang) van Hoera gehuisvest 
is, is gehuisvest in basisschool de Liaan in Helden. De BSO was voor de overname door Hoera 
onderdeel van de Stichting Kindcentra Peel en Maas. 
De BSO maakt gebruik van een drietal recent ingrijpend gerenoveerde lokalen in het 
schoolgebouw. Één van de ruimtes die door de BSO gebruikt worden, deelt men met de 
peuteropvang. 
Buiten spelen kunnen de kinderen op aan het pand grenzende speelplaats van school of het 
grasveld dat aan groepsruimte Leeuw grenst. 
  
De kinderen die de BSO bezoeken komen van de basisschool in De Liaan (en de dependance van 
deze school). Daarnaast zijn er kinderen aangemeld van basisschool de Pas. 
  
De BSO is momenteel 4 dagen per week geopend. Op de woensdagen zijn er geen kinderen op de 
BSO aangemeld. Op de drukke dagen zijn er rond de 40 kinderen aanwezig. 
De voorschoolse opvang (VSO) is alle dagen geopend. Hier zijn op de drukste dag 15 kinderen 
aangemeld. 
  
De BSO is met 60 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspectie uit 2014 en 2015 beschreven. 
  
In 2014 en 2015 hebben er vier onderzoeken plaatsgevonden waarbij overtredingen zijn 
geconstateerd. Het kindercentrum viel destijds onder de koepel Stichting Kindcentra Peel en Maas. 
  
Inspectie 14-12-2015 
Vanwege de overname van het kindercentrum door Hoera heeft er een onderzoek voor registratie 
plaatsgevonden. In overleg met de gemeente Peel en Maas heeft alleen de beoordeling van het 
VOG rechtspersonen en deels de beoordeling van het pedagogisch beleidsplan plaats gevonden. 
Op grond van het onderzoek is geconcludeerd dat het kindercentrum onder de naam van de nieuwe 
houder in het Landelijk Register Kinderopvang kan worden opgenomen. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op dinsdag 7 juni 2016, betreft een onaangekondigde reguliere 
inspectie. 
De observatie heeft rondom het ophalen en de aankomst van de kinderen op de BSO 
plaatsgevonden. 
  
Tijdens de inspectie is gezien dat er een opgewekte stemming heerst. De kinderen verzamelen na 
aankomst op de BSO op groep Leeuw. Als iedereen op de BSO gearriveerd is, eten de kinderen in 
hun basisgroep fruit. Daarna legt men uit welke activiteiten er op het programma staan. Kinderen 
kiezen zelf of ze wel dan niet mee willen doen. 
  
Op de dag van de inspectie wordt het programma vanwege het warme weer aangepast. Men kiest 
ervoor om een waterspel aan te bieden. Ook kunnen kinderen voor een knutselactiviteit kiezen. 
  
Op grond van de met de pedagogisch medewerkers gevoerde gesprekken is gebleken dat zij het 
beleid kennen en op een juiste wijze in de praktijk weten te brengen. 
De pedagogisch medewerkers maken een betrokken indruk. 
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Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat er, na Overleg & Overreding met 
betrekking tot de klachtenregeling, is voldaan aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan en of werkplan 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
Ook is beoordeeld of de houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de algemene visie 
verwoord is. In dit plan zijn onder meer de pedagogische doelstelling en vier competenties 
opgenomen. 
  
Naast het algemene pedagogisch beleidsplan is er voor de peuteropvang een pedagogisch werkplan 
geschreven. In dit plan is de voor deze groep specifieke werkwijze verder uitgewerkt. 
  
Het pedagogisch beleid voldoet aan alle eisen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De observatie heeft op een dinsdagmiddag rondom het de aankomst van het kind uit school 
plaatsgevonden. 
Nadat de kinderen in hun basisgroep fruit hebben gegeten nemen ze deel aan de activiteiten die 
gedurende de middag aangeboden worden. 
Op de 3 basisgroepen zijn respectievelijk 10, 18 en 9 kinderen aanwezig. Er werken 4 pedagogisch 
medewerkers. 
  
Gedurende de inspectie is gezien dat de houder zorg draagt voor uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4 - 13 jaar (2015). 
  
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 
zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 
  
Observatie-instrument: 'Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep’ 
De jongste kinderen worden bij hun klas opgehaald en vriendelijk welkom geheten. 
De oudere kinderen (die zelfstandig naar de groep komen) worden bij aankomst op de groep 
vriendelijk begroet. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen zich op hun gemak voelen. De kinderen komen 
vrolijk uit school. In de groepsruimte van groep Leeuw, waar de kinderen in eerste instantie 
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verzamelen, staan bekers siroop klaar. Ook zijn er crackers en soepstengels. De kinderen mogen 
zelf iets pakken en dan vrij spelen totdat alle kinderen op de BSO gearriveerd zijn. 
Daarna gaat iedere basisgroep naar de eigen ruimte om fruit te eten. 
De kinderen spelen na aankomst zelfstandig in een aantal groepjes. Een groepje speelt 
tafelvoetbal. Andere kinderen spelen een (bord)spel of zijn buiten. 
De kinderen bewegen zich vrij in de ruimte en kiezen zelfstandig hun activiteit. De kinderen zijn 
zelfstandig en geconcentreerd aan het spelen. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen' 
De pedagogisch medewerker zijn veel met de kinderen in gesprek. De toon van de gevoerde 
gesprekjes is bijzonder vriendelijk. De pedagogisch medewerker draagt consequent zorg voor 
oogcontact. 
  
Uit de gevoerde gesprekken (onder meer over de vakanties van de kinderen) is af te leiden dat de 
vaste pedagogisch medewerkers de kinderen goed kennen. 
De gesprekken zijn persoonlijk van aard. Op groep Leeuw informeert de pedagogisch medewerker 
naar het broertje van één van de kinderen. Die blijkt op school een ongelukje te hebben gehad 
waardoor hij door zijn ouders is opgehaald. 
Aan een ander kind vraagt ze hoe de pannenkoeken (die ze daags daarvoor thuis gegeten heeft) 
smaakten. 
  
De kinderen worden voorbereid op wat er komen gaat. Na het eten van het fruit licht de 
pedagogisch medewerker het middagprogramma toe. Ze laat weten welke activiteiten er 
georganiseerd worden. Kinderen kunnen zelf aangeven wat ze gaan doen. Dit wordt op een 
overzicht genoteerd. 
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Observatie-instrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij 
de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting’  
Tijdens de observatie is gezien dat de inrichting van de ruimtes is afgestemd op de leeftijd van de 
kinderen. 
  
Op de BSO werkt men met een activiteitenplanning. De kinderen die de BSO bezoeken kunnen 
iedere dag kiezen uit verschillende activiteiten. Op de dag van het onderzoek staat slagbal op het 
programma. Daarnaast kunnen de kinderen voeten-schilderijen maken of op de buitenspeelplaats 
met stoepkrijt tekenen. Ook kan men ervoor kiezen binnen of buiten vrij te spelen. 
Vanwege het extreem warme weer wordt er ook een waterspel georganiseerd. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van 
(individuele) kinderen'  
De kinderen worden in hun zelfstandigheid gestimuleerd. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de 
kinderen zichzelf (onder het toeziend oog van de pedagogisch medewerker die de 
zonnebrandcrème doseert) moeten insmeren voordat ze naar buiten gaan. 
Wanneer een jongen zijn fietsensleutel bij de pedagogisch medewerker wil inleveren laat ze hem 
weten dat het handiger is als hij die zelf op een veilige plek opbergt. 
  
Er wordt met regelmaat waardering voor de kinderen uitgesproken. Door het geven van 
complimentjes wordt het positief zelfbeeld versterkt. Een kind dat op school een vlinder heeft 
geknutseld en die trots aan de pedagogisch medewerker laat zien, krijgt daarvoor een pluim. De 
pedagogisch medewerker zegt: "Sjiek hoor, mooi gemaakt!" 
Wanneer een kind weet te melden dat een groepsgenootje zich heeft afgemeld voor de 
donderdagmiddag laat de pedagogisch medewerker weten dat ze dat heel knap vindt dat het kind 
dit onthouden heeft. 
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De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in onderlinge interactie' 
De pedagogisch medewerkers stimuleren het samenspel. Dit doet men onder meer door 
groepsactiviteiten aan te bieden. 
Door zelf actief aan het spel deel te nemen (tijdens het buiten spelen bijvoorbeeld) worden 
kinderen gestimuleerd om mee te doen. 
Navraag leerde dat er regelmatig kookactiviteiten georganiseerd worden. Zo hebben de kinderen 
bijvoorbeeld kaasstengels, wraps en appelflappen gemaakt. 
In de gymzaal, die bij slecht weer gebruikt wordt, heeft men bijvoorbeeld een trefbaltoernooi 
georganiseerd. 
  
Doordat men met leeftijdsdifferentiatie werkt, worden kinderen op grond van hun leeftijd in 
basisgroepen ingedeeld. Interesses sluiten hierdoor optimaal op elkaar aan. 
Bij de keuze van de activiteiten kunnen de kinderen rekening houden met wat hun groepsgenootjes 
doen. 
  
Observatie-instrument: ‘De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren’ 
Men vestigt de aandacht bewust op de groepsgenootjes. Op de dag van het onderzoek zingt men 
voor een kind dat jarig is. Het lied is ook bestemd voor een groepsgenootje dat daags daarna zijn 
verjaardag viert. 
  
Overdracht normen en waarden 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  
'Observatie-instrument: ‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en 
worden toegepast’ 
Dat regels bekend zijn blijkt onder meer uit het feit dat de kinderen direct stil worden op 
momenten dat de pedagogisch medewerkers hun hand in de lucht steken (als teken dat ze iets 
gaan vertellen). 
  
Conclusie 
Op basis de observatie is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. H. Vullings, clustermanager) 
  Interview anderen (Pedagogisch medewerkers) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan (12 2015) 
  Pedagogisch werkplan (2016-04, Pedagogisch Werkplan BSO Hoera De Liaan) 



 

8 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-06-2016 

BSO Hoera Helden, de Liaan te HELDEN 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een 
geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en de opvang in basisgroepen beoordeeld. 
Ook is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens het onderzoek is de VOG van de 5 vaste beroepskrachten beoordeeld. 
De VOG’s voldoen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van de 5 beroepskrachten ingezien. De diploma's voldoen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Op de BSO werkt men met 3 basisgroepen. 
  
De kinderen zijn op grond van hun leeftijd (schoolklas) ingedeeld in één van de groepen: 
 
 Groep Eekhoorn is bestemd voor maximaal 10 kinderen uit groep 1 (soms groep 2) 
 Groep Dolfijn voor maximaal 20 kinderen uit groep 2 t/m 5 
 Groep Leeuw is bestemd voor maximaal 10 kinderen uit groep 5 t/m 8 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio is op de dag van de inspectie conform de voorschriften. Ook op grond 
van de bezettingslijsten en personeelsplanning in de 3 weken voorafgaand aan de inspectie is 
geconstateerd dat er steeds voldoende personeel wordt ingezet. 
  
De kinderen worden te allen tijde op hun basisgroep (het tafelmoment) opgevangen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. H. Vullings, clustermanager) 
  Interview anderen (Pedagogisch medewerkers) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met het 
beleid veiligheid en gezondheid. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis bij de beroepskracht over de inhoud van de meldcode. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties zijn op 1-4-2016 uitgevoerd. Bij het in kaart brengen van de risico’s is een 
format gebruikt, die gebaseerd is op de door het LCHV en Stichting Consument en Veiligheid 
ontwikkelde methodes. 
De risico-inventarisatie is door de leidinggevende in samenspraak met een pedagogisch 
medewerker (tevens stagiaire management) uitgevoerd. 
  
Bij het in kaart brengen van de risico’s zijn alle noodzakelijke ruimtes meegenomen. 
Risico's worden ondervangen in werkafspraken, huisregels en protocollen. 
  
Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn actieplannen opgesteld. Het betreft doorgaans 
acties die betrekking hebben op klussen die samenhangen met de in april uitgevoerde verbouwing. 
De acties zijn afgerond. 
  
De risico-inventarisaties worden tijdens werkoverleggen besproken. 
  
Veiligheid en gezondheid in de praktijk. 
Tijdens een korte observatie zijn er in de praktijk is er één aandachtspunt gesignaleerd. In een 
laag (onbeveiligd) keukenkastje staan tabletten voor de afwasmachine (groep Leeuw) binnen 
bereik van de kinderen. De pedagogisch medewerker heeft kenbaar gemaakt dat die hoog zouden 
moeten staan. Verder zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode kindermishandeling van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze meldcode voldoet aan de voorschriften. Er is een sociale 
kaart voor de regio opgesteld. 
  
Naar aanleiding van gesprekken met een beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen men 
moet nemen bij een vermoeden en op welke signalen men moet letten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. H. Vullings, clustermanager) 
  Interview anderen (Pedagogisch medewerkers) 
  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
 Sociale kaart Peel en Maas januari 2016 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
De opvang vindt plaats in vriendelijk ogende groepsruimten. De 3 groepen hebben ieder een eigen 
ruimte in de basisschool. Groep Eekhoorn maakt gebruik van de ruimte die gedurende de 
ochtenden door de peuteropvang gebruikt wordt. 
  
Tijdens de in 2015 uitgevoerde inspecties is geconcludeerd dat er voldoende vloeroppervlak voor 
de opvang van 60 kinderen beschikbaar is. 
  
De inrichting van de groepsruimten is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. 
In de groepsruimte van groep Leeuw, bestemd voor de oudste kinderen, staat een tafelvoetbalspel. 
Ook is er een tv met dvd’s en een riante keuken waar gekookt kan worden. In een kast staan 
spelletjes zoals Anubis. 
In de ruimte waar de peuteropvang plaatsvindt zijn diverse speelhoekjes ingericht. Er is onder 
meer een poppenhoek, een huishoek en een bouwhoek (met auto-mat). Ook staat er een zandtafel 
in deze ruimte. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Er zijn voldoende vierkante meters voor de kinderen beschikbaar. 
  
Men maakt onder meer gebruik van de buitenspeelplaats van de basisschool. Hier staan meerdere 
duikelrekken, een klimrek en er zijn schommels. Ook is er een zandbak en er zijn panna-goaltjes. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld of er een oudercommissie is. Ook is beoordeeld hoe de houder de 
ouders betrekt en informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van 
het kindercentrum. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert ouders via: 
 Website 
 Intakegesprek 
 Persoonlijke gesprekken 
  
Inspectierapport op de website 
Op de website van het Hoera staat een link naar de inspectierapporten. 
  
Informatie met betrekking tot de klachtenregeling 
Op de website staat informatie met betrekking tot de klachtenregeling en geschillencommissie. 
 
 
Oudercommissie 
 
Het kindercentrum heeft een 2 leden tellende oudercommissie. Er zijn zowel ouders van de BSO als 
het kinderdagverblijf in de oudercommissie vertegenwoordigd. 
  
Aandachtspunt reglement oudercommissie. 
De houder heeft een verouderde versie van het door BOINK opgestelde reglement. Hierin is een 
paragraaf opgenomen die de werkwijze van de oudercommissie (Overige taken en bevoegdheden 
van de oudercommissie) bepaald. In de nieuwe door BOINK opgestelde reglementen, is deze 
paragraaf verplaatst naar een huishoudelijk reglement. 
  
De houder heeft kenbaar gemaakt de reglementen op dit punt te herzien. Om die reden is dit nu 
als aandachtspunt meegenomen in het rapport. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
Externe klachtenregeling  
Met ingang van 2016 is de Wet kinderopvang op een aantal punten aangepast. In plaats van 
voorzien in een onafhankelijke klachtenregeling wordt aansluiting bij de geschillencommissie 
verplicht. 
  
De houder is sinds 21-01-2016 aangesloten bij een geschillencommissie. 
  
Interne klachtenregeling  
Op de website van de houder staat een stroomdiagram waarin de klachtenregeling verwoord is. 
Tijdens een eerste toets van de regeling bleek dat niet alle wettelijk verplichte onderdelen in de 
regeling zijn opgenomen. 
Op dit punt heeft Overleg & Overreding plaatsgevonden. 
De klachtenregeling is aangepast. De toezichthouder heeft op 13-6-2016 een aangepast 
stroomdiagram ontvangen. Deze nieuwe regeling is direct op de website geplaatst. 
De aangepaste klachtenregeling voldoet. 
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
De houder stelt jaarlijks een openbaar klachtenverslag op. Dit verslag is een gecombineerd verslag 
van ouders en oudercommissie. 
De jaarverslagen worden voor 1 juni van het volgende jaar aan de GGD gezonden. Het verslag van 
2015 is 14-02-2016 ontvangen door de GGD. 
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Conclusie: 
Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. H. Vullings, clustermanager) 
  Interview anderen (Pedagogisch medewerkers) 
  Reglement oudercommissie 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
  Klachtenregeling oudercommissie 
  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
 Klachtenprocedure Hoera Kindercentra  
 Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

14 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-06-2016 

BSO Hoera Helden, de Liaan te HELDEN 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 2015 en voorgaande jaren 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 



 

19 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-06-2016 

BSO Hoera Helden, de Liaan te HELDEN 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Helden, de Liaan 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 60 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Ruijsstraat 20 
Postcode en plaats : 5981CM PANNINGEN 
Website : www.hoerakindercentra.nl 
KvK nummer : 14119365 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  Ad Koch 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 
Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 20-06-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 29-06-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 12-07-2016 
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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. 

 
 
 

 


