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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Omdat dit een nader onderzoek betreft zijn niet alle inspectie-items beoordeeld. De lijst met items 
onderaan dit rapport, geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Op 24 maart 2016 heeft de GGD Limburg Noord een jaarlijkse inspectie uitgevoerd bij BSO Hoera, 
Nassauplein 4 te Grathem. 
  
Geconstateerd is dat de pedagogische praktijk niet voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
 De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling en 

persoonlijke competentie te komen. 
  
De gemeente Leudal heeft de GGD Limburg Noord de opdracht geven om deze twee 
tekortkomingen in de pedagogische praktijk nogmaals te toetsen. 
  
Op 21 juli 2016 heeft er een nader onderzoek op bovengenoemde locatie plaatsgevonden. Tijdens 
dit onderzoek is geconstateerd dat deze twee pedagogische voorwaarden in de praktijk voldoende 
worden toegepast.  
  
Zie voor een toelichting de verdere inhoud van dit rapport. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in maart 2016 is geconstateerd dat de pedagogische praktijk op dat 
moment niet voldoet. In juli 2016 is de pedagogosche praktijk opnieuw beoordeeld op: 
 
 De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid; 
 De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 

ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Met ingang van april 2016 is het aantal kinderen in de groep gestegen, waardoor vaker met 
twee beroepskrachten gewerkt wordt. Dit komt ten goede aan de rust en structuur in de groep, de 
taken kunnen beter verdeeld worden. 
Een voorbeeld hiervan is dat de groep bij start wordt opgesplitst, zodat er in kleinere groepjes fruit 
gegeten kan worden. 
  
Tijdens het observatiemoment zijn er negen kinderen en twee beroepskrachten aanwezig. 
Het is de laatste schooldag voor de zomervakantie, er is een schoolfeest georganiseerd. De 
kinderen van de BSO gaan op het einde van de dag gezamenlijk naar deze activiteit. Eerst is er 
'vrij spel'; de kinderen mogen zelf een activiteit kiezen. Een aantal kinderen wil gaan kleien, de 
anderen gaan met de blokken spelen.   
  
De kinderen die aan de tafel zitten te kleien zijn rustig en tonen zich op hun gemak. De sfeer 
is ontspannen en positief. De beroepskracht sluit aan bij de gesprekjes tussen de kinderen, er is 
verbaal en non-verbaal contact en er worden grapjes en complimentjes gemaakt. Wanneer bij een 
kind een vorm kleien (boot) niet helemaal lukt, moedigt de beroepskracht aan met: "Als het niet 
meteen lukt, is helemaal niet erg hoor, dan proberen we het gewoon nog een keer." 
  
Als er tijdens het spel gedrag of emoties worden getoond die over het algemeen als onacceptabel 
worden beschouwd (ongeduld, boosheid, slaan, gooien) wordt er door de beroepskracht op een 
respectvolle manier gereageerd: "Wil je soms iets vragen? ..., als je tegen een arm slaat is dit niet 
de manier, vragen doen we met onze mond" en "..., je weet dat je niet mag gooien, je kunt het 
ook even opstaan en het gaan brengen." 
  
Wanneer een kind een aantal keer om haar mama vraagt, legt de beroepskracht uit dat de moeder 
haar rond vijf uur op komt halen om samen naar het schoolfeest te gaan. Het kind is tevreden met 
het antwoord en gaat vrolijk verder spelen.  
  
Tegen het einde van de middag worden de kinderen onrustig. Ze willen naar het schoolfeest en 
vragen regelmatig aan de beroepskracht wanneer het tijd is om te gaan. 
De beroepskracht sluit hier op aan en legt nogmaals de planning van deze middag uit. Ze stelt voor 
om naar de gymzaal te gaan. De kinderen reageren enthousiast en willen de groepsruimte meteen 
verlaten. Ze worden teruggeroepen met de mededeling dat er eerst opgeruimd moet worden, dan 
mogen ze naar de gymzaal. Dit wordt nog eens ondersteund met de woorden: "Samen spelen is 
ook samen opruimen." 
  
Dan ziet een kind zijn mama, rent de groepsruimte uit en wil de buitendeur open maken. De 
beroepskracht ziet dit en grijpt onmiddellijk in:  "Wie maakt hier de deur open? Daar hebben we 
afspraken over!" Uit de reactie van het kind blijkt dat deze afspraak bekend is. De 
beroepskracht zegt: "Kom, dan lopen we samen naar de deur, ik maak open, dan kan jij mama 
begroeten." 
  
Conclusie: 
Uit bovenstaande waarnemingen is geconstateerd dat de emotionele veiligheid voldoende wordt 
gewaarborgd. De kinderen krijgen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke 
competentie te komen. 
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Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten 2x) 
  Observaties (21-07-2016) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Grathem 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
 
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 :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 21-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2016 
 
 

 




