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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Dit incidenteel onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nederweert, dit naar 
aanleiding van het verzoek van de houder voor ophoging van kindplaatsen van 50 -> 60. Dit 
onderzoek richt zich op een beperkt aantal items; de overige items zullen tijdens de jaarlijkse 
inspectie beoordeeld worden. 
  

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Nederweert is gehuisvest op Speelhuijs 4 te Nederweert 
(gemeente Nederweert). BSO Hoera Nederweert maakt onderdeel uit van Stichting 
Hoera Kindercentra, een grote houder in de regio Midden-Limburg met tientallen 
locaties kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Hoera is onderdeel van de Unitus 
welzijnsgroep. 
  
De BSO is gelegen in basisschool de Kerneel, er is tevens een dagopvang van Hoera in het gebouw 
aanwezig. De BSO heeft 50 kindplaatsen voor kinderen van 4 - 13 jaar. 
  
Men kan gebruik maken van 3 BSO-basisgroepen: een 'Crea Do'-ruimte, de 'kook'ruimte en het 
'atelier'. De buitenruimte is ingericht met een groot klimrek, glijbaan, tuimelrekken, pingpongtafels 
en een grote zandbak. 
  
De houder is voornemens om het kindaantal te wijzigen van 50 naar 60 kindplaatsen voor kinderen 
van  4 - 13 jaar. Om te beoordelen of dit mogelijk is heeft er op 21-06-2016 een incidenteel 
onderzoek plaatsgevonden. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Uit het onderzoek blijkt dat geconcludeerd kan worden dat er voldoende vierkante 
meters beschikbaar zijn voor het ophogen van het aantal kindplaatsen naar 60. 
  
In het telefonisch gesprek met de locatieverantwoordelijke zijn de volgende onderwerpen 
benoemd: 
- zorgdragen dat er bij elke groepsruimte geen sprake is van doorloopruimte; 
- aanpassingen doorvoeren in documenten zoals in het pedagogisch beleidsplan en in de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
  
Bij het eerstvolgende jaarlijkse onderzoek zal beoordeeld worden of de aanpassingen door de 
houder adequaat zijn doorgevoerd. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting. 
Bekeken is welke ruimtes men binnen en buiten gaat gebruiken, daarbij is ook gemeten aan de 
hand van de door de locatieverantwoordelijke plattegrond, of men over voldoende vierkante 
meters beschikt. 
  
 
Binnenruimte 
 
Op de door de locatieverantwoordelijke aangeleverde plattegrond worden 3 groepsruimtes  
aangegeven als beschikbare binnenruimte, voor BSO Hoera Nederweert, locatie de Kerneel. 
  
Het betreft drie basisgroepen van 20 kindplaatsen. 
  
De ruimtes die in ieder geval standaard voor de BSO gebruikt worden zijn: 
S 1.14:  58   m²    = BSO lokaal 
S 1.15:  58   m²    = BSO lokaal 
S 1.02:  35   m²    = verwerkingsruimte  
S 1.04:  20   m²    = gem. ruimte 
S 1.05: 12,5 m²    = podium 
S 0.03: 102,7 m²  = BSO lokaal handvaardigheid (souterrain) 
  
Daarnaast wordt ook de speelhal van 60,6 m² gebruikt. 
  
  

Naam groepsruimte Aantal kinderen in de 
groep 

Benodigde ruimte    Aanwezige ruimte 

S 1.14               20           70 m²            58 m² 

S 1.15               20           70 m²            58 m² 

S 0.03               20           70 m²          102,7 m² 

S 1.02 +S 1.04 + S 
1.05  

                                   67,5 m² 

 Totaal:               60         210 m²        286,2 m² 

  
  
NB: de namen van bovenstaande groepen zijn gebaseerd op de door de houder aangeleverde 
plattegrond. 
  
Twee bso-ruimtes zijn beide 58 m² en 1 bso-ruimte is 102,7 m². Dit is toereikend voor 60 
kindplaatsen.Tevens kan er gebruik gemaakt worden van de speelhal van 60,6 m².  
  
Bij het eerstvolgende onderzoek wordt beoordeeld of de binnenruimte passend is ingericht, in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Conclusie: 
Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat er voldoende vierkante meters beschikbaar 
zijn voor het ophogen van het aantal kindplaatsen naar 60. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De kinderen van de BSO maken gebruik van de grote buitenspeelplaats van basisschool 'de 
Kerneel'. 
  
De buitenruimte is ingericht met een groot klimrek, glijbaan, tuimelrekken, pingpongtafels 
en een grote zandbak. 
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Conclusie: 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Plattegrond 
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Inspectie-items 

 

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 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 Nederweert 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 54 
 
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 :  J. Pijls 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nederweert 
Adres : Postbus 2728 
Postcode en plaats : 6030AA NEDERWEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 21-06-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-07-2016 
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. 

 
 
 

 


