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BSO Hoera Grathem te Grathem 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct 
bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Grathem 
BSO Hoera Grathem is gevestigd in de gemeente Leudal en onderdeel van Hoera kindercentra. 
Hoera Kindercentra biedt dag-en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Peel & Maas, 
Nederweert, Weert en Leudal. 
  
BSO Hoera Grathem is gelegen in een Brede Maatschappelijke Voorziening, waar ook basisschool 
de Klink is gehuisvest. Op deze locatie wordt gewerkt met 1 BSO-groep genaamd 'De 
Dondersteen'. Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen. Deze BSO-locatie is geopend op 
maandag-, dinsdag en donderdag en biedt zowel voor- als naschoolse opvang aan. 
  
Naast een eigen groepsruimte heeft men, in samenspraak met de basisschool, de beschikking over 
een speelzaal. De groepsruimte van de buitenschoolse opvang wordt in de ochtenden gebruikt voor 
peuteropvang, aangeboden door dezelfde houder. 
  
Inspectiegeschiedenis. 
BSO Hoera Grathem wordt jaarlijks bezocht door de GGD Limburg Noord: 
  
 14-04-2015: jaarlijks onderzoek; tekortkoming in de beroepskracht-kindratio; 
 24-03-2016: jaarlijks onderzoek; tekortkoming in pedagogische praktijk; 
 21-07-2016: nader onderzoek; tekortkoming in pedagogische praktijk is opgeheven; 
 13-03-2017: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. 
  
Bevindingen op hoofdlijn. 
Dit onderzoek betreft een vervolginspectie op het jaarlijks onderzoek begin dit jaar. De 
tekortkomingen in voorgaande jaren (pedagogische praktijk en beroepskracht-kindratio) zijn de 
reden voor een extra onderzoek op locatie. De maatregelen die de houder heeft getroffen 
om recidive te voorkomen zijn afdoende gebleken; zowel de pedagogische praktijk als de 
beroepskracht-kindratio zijn in orde.  
De getoetste items voldoen aan de Wet Kinderopvang. 
  
  
Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 
‘advies aan College en B&W’. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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BSO Hoera Grathem te Grathem 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de pedagogische observatie wordt beoordeeld of de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, 
persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden) uit de Wet 
kinderopvang voldoende worden gewaarborgd. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen 
(eens per 6-8 weken) besproken. Er wordt geclusterd vergaderd, de teams van Ittervoort, Kelpen 
Ell en Grathem vergaderen samen. 
  
Observatiemoment BSO groep (4-12 jaar) 
De observatie heeft plaatsgevonden op een donderdagmiddag tijdens een het vrij spel. 
De groep is gestart met 11 kinderen en 1 beroepskracht (half-uurs regeling toegepast; 1 kind 
wordt binnen een half uur al opgehaald ivm sportactiviteit). Deze middag worden de kinderen al 
vroeg opgehaald door de ouders. Tijdens het vrij spel zijn nog een vijftal kinderen op de BSO. De 
kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen. Er wordt getekend, in de bouwhoek gespeeld en 
gespeeld in de inpandige gymzaal. De afspraken over spelen in de gymzaal zijn bekend en worden 
nageleefd. De (8+) kinderen spelen zonder direct toezicht; beroepskracht neemt regelmatig kijkje 
of alles in orde is. De kinderen in de groepsruimte zijn geconcentreerd aan het spelen en hebben 
het naar hun zin. Af en toe komen ze iets vragen of vertellen aan de beroepskracht. De 
beroepskracht sluit hier op passende wijze op aan. Wanneer ouders hun kind komen ophalen zorgt 
de beroepskracht voor informatie- overdracht. 
  
Emotionele veiligheid 
 de kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdgenootjes om zich heen. Er is 

sprake van continuïteit in het rooster; 
 de kinderen zijn met interesse bezig, alleen of met anderen. Het welbevinden van de kinderen 

is redelijk tot goed; 
 de kinderen schakelen de beroepskracht in als ze hulp of steun nodig hebben. De 

beroepskracht reageert op een warme en ondersteunende manier op de kinderen; 
 er is informatie overdracht en -uitwisseling tussen ouders en beroepskracht; ouders mogen 

hun kind in de groepsruimte ophalen. Ouders krijgen de gelegenheid om te zien waar het kind 
die dag mee bezig is geweest en mogelijkheid tot informatieoverdracht. 

  
Persoonlijke competentie 
 de beroepskracht geeft passende steun; zij maakt soms even deel uit van de spelsituatie, 

waarbij de regie bij de kinderen blijft; 
 de beroepskracht toont betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op wat een kind verteld; 
 de beroepskracht geeft duidelijke informatie over start, verloop en einde van een 

activiteit/dag. De situatie is voor kinderen inzichtelijk. 
  
Sociale competentie 
 de kinderen zijn deel van de groep. Ze leren samen spelen, delen en rekening houden met 

elkaar; 
 de beroepskracht moedigt gesprekken tussen haar en de kinderen aan, door zowel te luisteren 

als te praten; 
 de beroepskracht zet zich in voor een positieve sfeer, ze is behulpzaam, maakt grapjes en 

geeft complimenten. 
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Waarden en normen 
 de beroepskracht hanteert de afspreken, regels en omgangsvormen conform het beleidsplan 

en past deze in de meeste situatie consequent toe; 
 in de groepsruimte hangen 'BSO regels', die de kinderen samen met de vaste beroepskrachten 

hebben opgesteld. De beroepskracht en de kinderen onderling spreken elkaar hier op aan.  
  
Conclusie 
Op basis van de waarnemingen kan geconstateerd worden dat de pedagogische praktijk in 
orde is. De aanwezige beroepskracht handelt conform de uitgangspunten en werkinstructies van 
het pedagogisch beleidsplan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
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BSO Hoera Grathem te Grathem 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel is de beroepskracht-kindratio en de opvang in basisgroepen beoordeeld. 
  
 
Opvang in groepen 
 
Op deze locatie bevindt zich 1 buitenschoolse opvang groep; genaamd Hoera De Dondersteen: 
  

Leeftijd kinderen  Max.groepsgrootte  Aantal medewerkers  

4 - 12 jaar              20 1 of 2 Max. 10 kinderen per pedagogisch medewerker 

  
  
Bij de BSO Hoera Grathem wordt de groep gesplitst op de dagen dat er twee beroepskrachten 
werkzaam zijn. De kinderen vanaf groep 4 gaan naar de gemeenschapsruimte/gymzaal en de 
kinderen van de groep 1-3 blijven in de groepsruimte. 
  
Tijdens vakantieperioden vindt de buitenschoolse opvang plaats op de locatie in Heythuysen en 
Ittervoort. De ouder geeft hiertoe vooraf schriftelijke toestemming. Deze formulieren zijn op locatie 
ingezien. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van de 
weken 47 tot en met 50 (2017) en tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de 
groep voldoet aan de eisen Wet kinderopvang. 
  
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. 
  
Tijdens vakantieperioden vindt de buitenschoolse opvang plaats op de locaties in Heythuysen en/of 
Ittervoort. Tijdens studiedagen vindt de buitenschoolse opvang in Grathem plaats. Hierbij wordt 
steeds gelet op de maximale groepsgrootte en het aantal beroepskrachten, conform de 
beroepskracht-kindratio. 
  
Afwijkende inzet op vrije dagen vindt plaats voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de gebruikelijke 
middagpauze, alles binnen de wettelijke regeling. 
  
Voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen wordt de half-uursregeling 
toegepast: ten hoogste een half uur worden er minder beroepskrachten ingezet dan volgens de 
beroepskracht-kindratio vereist is. 
  
Dit was ook tijdens de inspectie van toepassing; 11 kinderen met 1 beroepskracht (van 15.15 tot 
15.30, na 15.30: 10 kinderen met 1 beroepskracht). Er was ten minste één andere volwassene 
aanwezig; de vaste beroepskracht die deze middag een oudergesprek had, alsmede diverse 
leerkrachten van de basisschool. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Plaatsingslijsten (VSO , NSO week 46 t/m 50) 
 Presentielijsten (VSO, NSO week 46 t/m 50) 
 Personeelsrooster (VSO, NSO week 46 t/m 51) 
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BSO Hoera Grathem te Grathem 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(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) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de 
vaste 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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 
middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Grathem 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
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 :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 01-02-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-02-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 12-02-2018 
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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. 
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