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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

Naar aanleiding van de aanvraag voor de exploitatie van een voorschoolse opvang (VSO) is een 
voorinspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die voor aanvang van de 

exploitatie getoetst dienen te worden, onderzocht. 

  
Op basis van het advies van de GGD neemt de gemeente Peel en Maas een besluit om de 

kinderopvanglocatie wel of niet op te nemen in het landelijk register kinderopvang. 
 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over dit  

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 

  
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Panningen, locatie Groenling 

Hoera Panningen, locatie Groenling is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera Kindercentra, 
welke is aangesloten bij de Unitusgroep. Hoera kindercentra verzorgt kinderopvang in o.a. een 

viertal gemeenten in Midden-Limburg: Peel & Maas, Leudal, Nederweert en Weert. 

  
Een volledig kwaliteitsoordeel is nog niet mogelijk omdat het kindercentrum nog niet in exploitatie 

is gegaan. Een aantal kwaliteitseisen kunnen pas volledig beoordeeld worden bij het bezoek na 
aanvang van de exploitatie. Dit bezoek vindt maximaal 3 maanden na exploitatie plaats. 

  

De aanvraag voor registratie van deze voorschoolse opvang van de BSO is gebaseerd op 12 
kindplaatsen. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen: 

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de toezichthouder van de GGD Limburg-Noord, blijkt 
dat BSO Hoera Panningen, locatie Groenling voldoet aan de getoetste items en in potentie kan 

gaan voldoen aan alle eisen die worden gesteld vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen. 
Het passend inrichten van de binnenspeelruimte dient nog door de houder opgepakt te worden 

vóór de beoogde exploitatiedatum van 01-08-2017. 
  

Tijdens deze inspectie zijn alle geldende voorwaarden, die voor aanvang van exploitatie getoetst 

kúnnen worden, onderzocht. Enkele voorwaarden zijn niet beoordeeld, dezen worden bij het 
onderzoek na registratie beoordeeld. De getoetste voorwaarden zijn te vinden in de item-lijst 

verderop in dit rapport. 
  

Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport. 
  

De bevindingen van dit onderzoek staan los van de omgevingsvergunning voor de 

activiteit bouwen of brandveilig gebruik. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Kinderopvang in de zin van de Wet 
en naleving wet- en regelgeving'. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 

  

 Kinderopvang in de zin van de Wet 
 Kinderopvang en naleving wet-en regelgeving 

  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria. 
  

 

Kinderopvang in de zin van de Wet 
 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
  

Bij BSO Hoera Panningen, locatie de Groenling worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 - 

13 jaar. 
  

Gedurende de opvang wordt de kinderen verzorging en opvoeding geboden en er wordt een 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. 

  
Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 

 
 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 

Er loopt geen handhaving in in het kader van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen tegen de vestigingen van de houder. 
  

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestigingen te voorkomen. 

  
Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 

wettelijke eisen. 
  

Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mevr. H. Vullings 

09-05-2017) 
 LRKP 

 Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel 
 Aanvraagformulieren 
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Pedagogisch klimaat 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch klimaat'. 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  

 Pedagogisch beleid 
  

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 

op basis van de wettelijke criteria. 
  

 
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan en een locatiespecifiek pedagogisch 

werkplan Hoera BSO de Groenling, waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de 

omgang met kinderen is beschreven. 
  

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; 

 de werkwijze, de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep; 
 bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten; 

 hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen; 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is, ook in het geval van afwijking van de beroepskracht-kindratio; 

 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen; 

 het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
  

Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mevr. H. Vullings 

09-05-2017) 
 Pedagogisch beleidsplan (St. Hoera kindercentra - algemeen) 

 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera BSO de Groenling april 2017) 
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Personeel en groepen 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 

domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  

 Verklaring omtrent het gedrag 
 

Bij dit aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een 

oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Uit de toetsing blijkt dat de houder beschikt over een binnen de kinderopvang geldig VOG voor 

rechtspersonen, afgegeven op 14-02-2017. 

Het VOG van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college van B&W 
overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 

  
De verklaringen omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming waarmee de 

houder het kindercentrum exploiteert, worden bij het onderzoek na registratie beoordeeld. 

  
Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mevr. H. Vullings 

09-05-2017) 

 Verklaringen omtrent het gedrag (rechtspersoon d.d. 14-02-2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen 

dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  

 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
  

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria. 
  

Bij dit onderzoek zijn niet de complete voorwaarden omtrent de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid getoetst geworden, omdat enkele voorwaarden pas na het in exploitatie gaan 

beoordeeld kunnen worden. 
  

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De locatieverantwoordelijke heeft op 01-04-2017 een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd. De 
risico-inventarisatie beschrijft de risico's voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in het 

kindercentrum. De thema’s verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, 

beknelling, botsen, stoten, steken en snijden zijn in de risico-inventarisatie opgenomen. Ook is er 
een plan van aanpak opgesteld, dat per risico de geldende veiligheidsmaatregelen beschrijft. 

Hiermee voldoen de risico-inventarisatie veiligheid en het plan van aanpak aan de regels uit de Wet 
Kinderopvang en peuterspeelzalen. 

  
De locatieverantwoordelijke heeft tevens op 01-04-2017 een risico-inventarisatie gezondheid 

uitgevoerd. Hiermee heeft de houder een risico-inventarisatie betreffende de actuele situatie. De 

inventarisatie omschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. Per risico is er een plan van aanpak opgesteld dat de geldende 

maatregelen beschrijft. Hiermee voldoen de risico-inventarisatie gezondheid en het plan van 
aanpak aan de regels uit de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. 

  

De locatieverantwoordelijke geeft in een interview aan dat de risico-inventarisaties geen statische 
documenten zijn. Na de ingebruikname van de voorschoolse opvang van de BSO zal opnieuw 

bekeken worden welke risico's er zijn en welke maatregelen er genomen kunnen worden op de 
risico's die naar voren komen. De risico`s en de te nemen maatregelen worden met de 

beroepskrachten besproken in het teamoverleg dat om de 6 weken plaatsvindt. De assistent-
leidinggevende is verantwoordelijk voor de te nemen acties/maatregelen. 

  

Praktijksituatie: 
Ten tijde van het inspectiebezoek blijkt dat in de praktijk nog een aantal zaken gerealiseerd dienen 

te worden (om veiligheidsrisico's te minimaliseren) alvorens men in exploitatie kan gaan, dit is 
bijvoorbeeld: 

 het aanbrengen van deurstops; 

 het aanbrengen van stopcontactbeveiligers in diverse ruimtes; 
 het aanbrengen van een begrenzer op de boiler; 

 het maken van afspraken m.b.t. het Podium en de trap met de kinderen en bespreken in het 
teamoverleg begin schooljaar 2017-2018.  

  
Het is de verantwoordelijkheid van de houder om er voor te zorgen dat men bij het in exploitatie 

gaan gezorgd heeft voor een veilige en gezonde omgeving. 

  
De brandveiligheid van deze locatie is gecontroleerd in september 2016. 

  
Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mevr. H. Vullings 
09-05-2017) 

 Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 01-04-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 01-04-2017) 
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Accommodatie en inrichting 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting’. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 

 Binnenruimte 
 Buitenspeelruimte 

  

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 

  
 

Binnenruimte 
 

Per aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3,5 m² passend ingerichte 

binnenspeelruimte beschikbaar te zijn. 
  

Voor de aangevraagde 12  kindplaatsen betekent dit dat er ten minste 42 m² binnenspeelruimte 
beschikbaar moet zijn. 

De 'teamkamer' en 'het atelier' (samen 50,58 m²) en 'de bibliotheek' (24,72 m²) waarvan de VSO 

gebruik gaat maken, is in totaal 75,30 m² groot en voldoet hiermee aan de gestelde eisen. 
  

Tevens kunnen de kinderen gebruik maken van een grote speelzaal. 
  

Ten tijde van de inspectie is de binnenspeelruimte nog niet ingericht. Er kan dus nog niet 
beoordeeld worden of deze ruimte passend is ingericht in overeenstemming met het aantal en de 

leeftijd van de op te vangen kinderen. Dit zal beoordeeld worden bij he t onderzoek na 

registratie (binnen drie maanden vanaf de exploitatiedatum d.d. 01-08-2017). 
  

Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 

 

 
Buitenspeelruimte 

 
De kinderen hebben de beschikking over de buitenspeelruimte van school. 

  
De buitenruimte is in totaliteit voldoende voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Er hoeft 

niet gemeten te worden om te kunnen beoordelen dat de buitenruimte méér dan groot genoeg is. 

  
De buitenterrein is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 

te vangen kinderen. De kinderen kunnen gebruik maken van een hinkel/atletiekbaan, een grote 
kist met buitenspeelgoed en divers rollend en rijdend materiaal. 

  

Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Observaties (binnen-en buitenruimte d.d. 09-05-2017) 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(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)  

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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)  

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

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 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) 
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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) 

 

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)  

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 k inderopvang 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Hoera Panningen, locatie Groenling 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Aantal kindplaatsen : 12 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Kerkstraat 32 

Postcode en plaats : 5981CG 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 :  J. Pijls 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Peel en Maas 
Adres : Postbus 7088 

Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 09-05-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 11-05-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-05-2017 
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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. 
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