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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 aangekondigd onderzoek na registratie. 
Dit inspectierapport is tot stand gekomen aan de hand van een zogenaamd onderzoek na 
registratie. Dit onderzoek wordt standaard binnen drie maanden na registratie van de 
kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 
uitgevoerd door de GGD. 
  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over BSO Hoera 
Baarlo, locatie Bolleberg volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport 
per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Baarlo, locatie Bolleberg 
Hoera Baarlo, locatie Bolleberg 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: Leudal, Weert, Nederweert en Peel & Maas. 
Vanaf 28 augustus 2017 is Baarlo een nieuwe locatie buitenschoolse opvang rijker. In de 
basisschool Diamant, locatie Bolleberg te Baarlo heeft Hoera kindercentra BSO, locatie 
Bollenberg gerealiseerd voor de bovenbouw voor kinderen van basisschool de Diamant (fusie 
basisschool de Bolleberg en basisschool Panta Rhei) en basisschool de Omnibus uit; alle drie de 
basisscholen zijn gevestigd in Baarlo. 
  
Buitenschoolse opvang, locatie Bollenberg is met 48 kindplaatsen opgenomen in het landelijk 
register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 
 08-08-2017: onderzoek voor registratie: op basis van de getoetste items is gebleken dat de 

BSO in potentie kan gaan voldoen aan alle eisen die worden gesteld vanuit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van de nieuwe werkwijze 'Streng aan de 
poort'.Enkele zaken dienen nog door de houder opgepakt dienen te worden vóór de beoogde 
exploitatiedatum (28-08-2017) namelijk het passend inrichten van de binnenspeelruimtes. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De huidige inspectie uitgevoerd op maandagmiddag 20 november 2017 betreft een 
onaangekondigd onderzoek na registratie.  Er heeft zowel een documentenonderzoek als een 
praktijkonderzoek plaatsgevonden. De toezichthouder krijgt tijdens de inspectie veel medewerking 
van de aanwezige zeer betrokken beroepskrachten, de clustermanager en assistent-
leidinggevende. 
  
De beroepskrachten kennen de kinderen en hun bijzonderheden goed. De pedagogische praktijk 
wordt door de toezichthouder als positief beoordeeld en de gevraagde documenten worden door 
de clustermanager tijdig per e-mail aangeleverd. 
  
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat alle getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De beide groepsruimtes zijn inmiddels passend 
ingericht. 
  
Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 
‘advies aan College van B&W’. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Pedagogische praktijk 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch werkplan. 
Stichting Hoera Kindercentra heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het voor de 
organisatie geldende beleid staat. Daarnaast wordt voor ieder locatie een eigen pedagogisch 
werkplan uitgewerkt. 
  
Op het moment van inspectie zijn er 24 kinderen, verdeeld over twee groepen 
en 3 beroepskrachten aanwezig op de naschoolse opvang. Uit observaties en uit interviews met de 
beroepskrachten blijkt dat zij bekend zijn met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en zorg 
dragen voor de uitvoering er van. 
                                          
Er is een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd en er is geobserveerd en getoetst aan de 
hand van een veldinstrument voor de pedagogische praktijk voor kinderen in de leeftijd van 4 - 12 
jaar. De observatie heeft plaatsgevonden in beide groepsruimtes.  
Hieronder volgt een uitwerking van de observatie per pedagogische doelstelling. 
  
Emotionele veiligheid: 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Als een kind zich veilig voelt, gaat het 
op ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen 
en door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei doormaken. 
  
Vertrouwde gezichten kinderen - medewerkers  
Kinderen op buitenschoolse opvang BSO Hoera Baarlo, locatie Bolleberg zijn geplaatst in een van 
de twee vaste basisgroepen, 'de Gele of de Blauwe groep', met vaste beroepskrachten. Op deze 
manier is er sprake van vaste gezichten voor zowel beroepskrachten als kinderen. Dit bevordert 
een gevoel van emotionele veiligheid bij kinderen. 
  
Kennen/herkennen 
De beroepskrachten kennen de kinderen in de groep. Zij noemen de kinderen bij naam en weten 
ook eventuele bijzonderheden van kinderen. Een voorbeeld hiervan is dat een beroepskracht 
benoemt: "(naam van het kind) jij bent de 4e in de rij van jullie gezin, die ik in de groep heb 
gehad!" 
  
Uit bovenstaande observaties blijkt dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van emotionele 
veiligheid. 
  
Persoonlijke competentie: 
Met het begrip 'persoonlijke competentie’ wordt gedoeld op brede persoonskenmerken van een 
kind, zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een 
kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan 
veranderende omstandigheden.  
  
Doelgericht aanbod 
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Tijdens de naschoolse opvang zijn de kinderen vrij om te kiezen. Een groepje kinderen neemt na 
het fruitmoment deel aan een activiteit op een andere bso-locatie, waarvoor ze hebben kunnen 
inschrijven. Ze gaan high-tea-'en. Een van de beroepskrachten speelt met een groepje van 5 
 kinderen een gezelschapsspel, 'Levensweg'. Sommige kinderen chillen of spelen een rollenspel in 
een hut. Enkele jongens ruilen voetbalplaatjes van de plaatselijke voetbalclub, een meisje maakt 
een raamversiering voor Sinterklaas. 
Er wordt volop gespeeld en er hangt een relaxte, blije sfeer op de BSO. De toezichthouder 
observeert nauwelijks conflicten. 
  
Zelfredzaamheid stimuleren 
De beroepskrachten vertellen dat ze de zelfredzaamheid van kinderen stimuleren. Zo hebben de 
kinderen inspraak gehad bij de inrichting van de groepsruimtes. Ze hebben een kast/rek bedacht 
die dienst doet als schoenenrek. Als de kinderen in de chillhoek zitten os spelen, spelen ze 
zonder schoenen aan. De toezichthouder ziet dat de kinderen daadwerkelijk hun schoenen in de 
schoenenrek plaatsen. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder er voor zorg draagt dat kinderen de 
mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
  
Sociale competentie: 
Het samenzijn met vertrouwde beroepskrachten 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. 
  
Regie voeren 
De kinderen spelen in een relaxte sfeer vrij spel en de beroepskrachten voeren duidelijk de regie. 
De toezichthouder hoort dat een van de beroepskrachten benoemt als alle bso-kinderen binnen 
zijn: "even opruimen en jullie handen wassen, voordat we aan tafel fruit gaan eten!" 
  
Deel van de groep 
De kinderen hebben, voordat ze naar naar huis gaan, relaxt kunnen spelen op de BSO, individueel 
of in kleine groepjes en zijn een deel van de naschoolse opvang. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder er voor zorg draagt dat kinderen de 
mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. 
  
Waarden en normen: 
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. 
  
Afspraken en regels 
Op BSO Hoera Baarlo, locatie Bollenberg zijn afspraken, regels en omgangsvormen. 
Beroepskrachten handelen hiernaar en passen deze consequent toe, zo blijkt uit de volgende 
voorbeelden. 
  
Bij de observatie wordt duidelijk dat kinderen vrijheid hebben om te doen waar zij zin in hebben, 
maar dat er ook regels zijn waar kinderen zich aan moeten houden. Bij de observatie ziet de 
toezichthouder dat kinderen geleerd wordt eerst op te ruimen alvorens een groepje kinderen 
samen met een beroepskracht naar de geplande high-tea activiteit gaan. 
  
De toezichthouder hoort dat enkele kinderen die binnen op hun sokken rennen, door de 
beroepskracht worden aangesproken; "we rennen niet op de sokken, doe maar gewoon lopen." 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er afspraken en regels zijn en dat beroepskrachten hier 
naar handelen. Er vindt overdracht van waarden en normen plaats. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 20-11-2017 mw. M. Oomen 

clustermanager en assistent-leidinggevende mevr. J. Delme) 
 Interview (d.d. 20-11-2017 beroepskrachten) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan BSO Hoera Baarlo locatie Bolleberg september 

2017) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Verklaring omtrent het gedrag 
 Passende beroepskwalificatie 
 Opvang in groepen 
 Beroepskracht-kindratio 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van vier beroepskrachten 
beoordeeld. Deze beroepskrachten zijn de vaste beroepskrachten van BSO Hoera Baarlo, locatie 
Bolleberg. Tevens heeft de toezichthouder de VOG's van de clustermanager en assistent-
leidinggevende ingezien en beoordeeld. Uit de toetsing blijkt dat deze vier beroepskrachten en 
beide locatieverantwoordelijken beschikken over geldige VOG's, afgegeven op de juiste functie-
aspecten en vallend binnen de continue screening in de kinderopvang. 
  
Op deze locatie zijn geen vrijwilligers of stagiaires werkzaam; daarom is deze voorwaarde niet 
beoordeeld. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma's van vier vaste beroepskrachten op de BSO-locatie Hoera 
Baarlo, locatie Bolleberg werkzame beroepskrachten beoordeeld. 
Deze beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
  
 
 
Opvang in groepen 
 
BSO Hoera Baarlo, locatie Bolleberg bestaat uit 2 basisgroepen met maximaal 20 kinderen in de 
leeftijd van 7 tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor de kinderen eindigt (en vanaf januari 
2018 uit 2 basisgroepen van maximaal 24 kinderen). 
  
  

Leeftijd 
kinderen 

Maximale groepsgrootte Aantal medewerkers 

7-12 jaar Groep: Geel 
Diamant/Omnibus 
max. 20 kinderen leeftijd 7-10 
jaar, groep 4,5 
  
Groep: Blauw 
Diamant/Omnibus 
max. 20 kinderen leeftijd 9-12 
jaar, 

Afhankelijk van groepsgrootte: Leidster- 
kind ratio is 1 op 10 
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groep 6,7,8 
  

   
  
Tijdens de schoolvakanties en op woensdag en vrijdag is BSO locatie de Bolleberg niet open en 
worden alle kinderen bij BSO locatie Hertog van Gelre opgevangen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er in totaal 24 kinderen en 3 beroepskrachten aanwezig op de 
naschoolse opvang; 15 kinderen en 2 beroepskrachten in de 'gele groep' en 9 kinderen en 1 
beroepkracht in de 'blauwe groep'.  Dit voldoet aan de regels uit de Wet kinderopvang. Ook uit een 
steekproef van presentielijsten en het personeelsrooster van week 45 en 46 van 2017 blijkt dat de 
houder voldoende personeel inzet voor het aantal kinderen in de groepen.  
  
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 20-11-2017 mw. M. Oomen 

clustermanager en assistent-leidinggevende mevr. J. Delme) 
 Interview (d.d. 20-11-2017 beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (4 beroepskrachten, 2 locatieverantwoordelijken) 
 Diploma's beroepskrachten (4 beroepskrachten) 
 Presentielijsten (week 45 en 46 van 2017) 
 Personeelsrooster (week 45 en 46 van 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De assistent-leidinggevende heeft op 15-06-2017 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 assistent-leidinggevende heeft tevens op 15-06-2017 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 clustermanager en assistent-leidinggevende geven in een interview aan dat de risico-
inventarisaties geen statische documenten en processen zijn. Na de ingebruikname van de 
verschillende ruimtes 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 assistent-leidinggevende is verantwoordelijk voor de te nemen acties/maatregelen. Op 24-08-
2017 en 25-08-2017 staat de inrichting van de verschillende bso-ruimtes ingepland en zullen 
relevante zaken ten aanzien van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid met de 
verantwoordelijke beroepskrachten afgestemd worden. De risico`s en de te nemen maatregelen 
(bijvoorbeeld ten aanzien van het 'lage hekwerk' van de buitenruimte) worden met de 
beroepskrachten besproken. Het volgende teamoverleg is gepland op 
11-09-2017. 
  
Veiligheid en gezondheid in de praktijk: 
 Ten tijde van het inspectiebezoek blijkt dat de afspraken ten aanzien van het 'lage hekwerk' 

met de beroepskrachten op het teamoverleg zijn besproken; 
 er worden CO2 metingen verricht; 
 kinderen wassen hun handen voordat ze fruit gaan eten. 
  
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
  
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de eisen uit de 
Wet kinderopvang. De houder heeft de meldcode vertaald naar de lokale situatie. 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. De meldcode is onderdeel van 
teamoverleggen. Uit interview bij beroepskrachten blijkt dat zij voldoende kennis hebben over de 
meldcode. 
  
Er kan niet worden beoordeeld of de houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht 
aangezien zich deze situatie binnen de voorschoolse opvang niet heeft voorgedaan. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 20-11-2017 mw. M. Oomen 

clustermanager en assistent-leidinggevende mevr. J. Delme) 
 Interview (d.d. 20-11-2017 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 20-11-2017 naschoolse opvang) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 15-06-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 15-06-2017) 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting’. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  Binnenruimte 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Binnenruimte 
 
De binnenruimtes ( 2 groepsruimtes) zijn beide passend en huiselijk ingericht in overeenstemming 
met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen: in de gele groep bevindt zich onder 
andere een chillhoek, schommelstoelen, een kast met knutselspullen, tafels, boeken etc. 
In de blauwe groep bevindt zich o.a. een tv-hoek, gezelschapsspellen, tafels, een 
spelcomputer en een voetbalspel. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (d.d. 20-11-2017 naschoolse opvang) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan BSO Hoera Baarlo locatie Bolleberg september 

2017) 



 

12 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 20-11-2017 

BSO Hoera Baarlo, locatie Bolleberg te Baarlo 

 

Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Binnen dit domein 
worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Informatie 
 Klachten en geschillen 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid, de 
klachtenregeling en de geschillencommissie via: 
 de website; 
 het kennismakingsgesprek/intakegesprek; 
 het oudergesprek en ouderavonden; 
 tijdens de breng-en haalmomenten; 
 het pedagogisch beleidsplan; 
 het ouderportaal ( 'Konnect') 
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. 
  
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
Klachtenregeling: 
De houder heeft een interne klachtenregeling opgesteld, deze regeling is schriftelijk vastgelegd. In 
de regeling staat dat het gaat om de afhandeling van klachten over: - een gedraging van de 
houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; - de overeenkomst tussen 
de houder en de ouder. 
  
Er staat omschreven dat de klacht schriftelijk moet worden ingediend 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 zullen zijn gerealiseerd. 
Daarnaast is de houder conform wetgeving per 21-01-2016 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 bij de houder 
werkzame personen 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. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 20-11-2017 mw. M. Oomen 

clustermanager en assistent-leidinggevende mevr. J. Delme) 
 Interview (d.d. 20-11-2017 beroepskrachten) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 



 

13 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 20-11-2017 

BSO Hoera Baarlo, locatie Bolleberg te Baarlo 

 Klachtenregeling (Hoera Kindercentra) 
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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 

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 

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) 
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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) 

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) 

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) 

 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(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 

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) 

 

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) 
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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) 

Klachten en geschillen 

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 afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
- 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 bij de houder werkzame personen jegens een 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Baarlo, locatie Bolleberg 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
 
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 : 20-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 20-12-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2018 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Het onderzoek
	Observaties en bevindingen
	Overzicht getoetste inspectie-items
	Gegevens voorziening
	Gegevens toezicht
	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum



