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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
De GGD stelt in opdracht van de gemeente Peel en Maas een onderzoek in om te kunnen 
vaststellen of de tijdelijke kinderopvanglocatie in potentie kan gaan voldoen aan de gestelde eisen 
uit bovengenoemde wet. 
  
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. 
  
Daarnaast zijn binnen deze inspectie de nieuwe en gewijzigde kwaliteitseisen vanuit de Wet 
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang meegenomen. Deze Wet is per 01-01-2018 ingegaan. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over deze 
buitenschoolse opvang (verder te noemen als bso) volgen de belangrijkste bevindingen. Deze 
worden in het rapport per onderdeel uitgewerkt. 
  
Feiten over bso Hoera Panningen, locatie de Heuf  
Buitenschoolse opvang (bso) Hoera Panningen, locatie 'Kinderdrôme' wordt per 3 april 2018 in 
verband met een grootscheepse verbouwing tijdelijk gehuisvest als bso Hoera Panningen, locatie 
de Heuf op de Wilhelminastraat 44 te Panningen. De bso is een voorziening van Hoera kindercentra 
Panningen. 
  
Hoera Panningen is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera. Hoera kindercentra is onderdeel van 
Unitus welzijnsgroep voor welzijn en kindercentra in de gemeenten Peel & Maas, Nederweert, 
Weert en Leudal met tientallen locaties kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Hoera 
kindercentra werkt nauw samen met andere organisaties (onderwijs, gemeenten, 
jeugdgezondheidszorg). 
  
BSO Hoera Panningen, locatie de Heuf wordt met 90 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang en bestaat uit 4 basisgroepen. 
  
Deze tijdelijkheid zal in eerste instantie duren tot 1 juli 2018. Het streven is dan om bso 
Kinderdrôme te heropenen. Locatie de Heuf is het thuishonk van handbalvereniging Bevo. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2014 t/m 2017 beschreven: 
 03-11-2014: jaarlijks onderzoek: tekortkomingen op oudercommissie, pedagogisch beleid, 

beroepskracht-kindratio, verklaring omtrent gedrag; 
 30-04-2015: nader onderzoek: waarschuwingsbrief (d.d. 09 april 2015), de houder is verzocht 

de volgende acties tijdig en volledig uit te voeren: pedagogisch klimaat: pedagogisch 
beleidsplan aanvullen met omschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de 
leeftijdsopbouw van de basisgroep; pedagogisch klimaat: omschrijving toevoegen hoe de 
houder bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen aantoonbaar extra aandacht 
besteedt aan de omgang met de basisgroep; personeel en groepen: de verklaringen omtrent 
het gedrag (VOG) actualiseren. Er was één beroepskracht in het bezit van een VOG ouder dan 
twee jaar. Bovenstaande tekortkomingen in het nader onderzoek zijn opgeheven; 

 30-04-2015: jaarlijks onderzoek: tekortkoming t.a.v. oudercommissie; 
 08-03-2016; jaarlijks onderzoek; de volgende tekortkomingen zijn geconstateerd; personeel 

en groepen: beroepskracht-kindratio en ouderrecht; oudercommissie. Op 20-05-2016 heeft de 
gemeente Peel en Maas een waarschuwingsbrief naar de houder gestuurd: "Geconstateerd is 
dat u in principe de BKR hanteert, maar in het belang van de kinderen voor het eetmoment 
een tafelschikking heeft gecreëerd, waarin sec genomen de BKR niet op orde was. Daarbij was 
de registratie ook niet helemaal op orde. U heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat deze 
situatie voor de gemeente te gedogen is. Een waarschuwing is op zijn plaats om duidelijk te 
maken dat in formele zin u in overtreding was".  

 14-02-2017: jaarlijks onderzoek: tekortkoming geconstateerd ten aanzien van de 
beroepskracht-kindratio (recidive) en de registratie (recidive). Op 16-02-2017 stuurt de 
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locatieverantwoordelijke in een bijlage het stappenplan voor de administratie van de BSO 
Kinderdrôme: "Vanaf 1 maart starten we met de nieuwe formulieren zodat het niet meer mis 
kan gaan". 

 24-04-2017: nader onderzoek in opdracht van de gemeente Peel en Maas; geconstateerde 
tekortkoming ten aanzien van de beroepskracht-kindratio is opgelost. 

  
Voortgang: 
Bij dit huidige onderzoek voor registratie kan geconcludeerd worden dat de houder voldoet aan de 
getoetste voorwaarden en dat de tijdelijke bso-locatie voldoet qua accommodatie. 
  
Meer informatie is te lezen bij de diverse items, verderop in dit rapport.  

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

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Registratie, wijzigingen en 
administratie'. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Wijzigingen 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Wijzigingen 
 
De houder heeft een wijziging ingediend om een tijdelijke verhuizing door te voeren van BSO 
Hoera Panningen, locatie Kinderdrôme naar BSO Hoera Panningen, locatie de Heuf. 
  
De houder heeft onverwijld mededeling gedaan aan het college van deze wijzigingen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 27-03-2018 clustermanager) 
 Landelijke Register Kinderopvang (LRK) 
 Aanvraag/wijzigingsformulier exploitatie Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang d.d. 22-

03-2018 
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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 voor de gehele organisatie van Hoera 
Kinderopvang met een locatie-specifiek gedeelte (werkplan) voor BSO Hoera Panningen, locatie 
de Heuf. 
  
De houder draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch 
beleidsplan wordt gehandeld. 
  
De inhoud van het beleidsplan voldoet aan de eisen; er staat onder andere beschreven: 
  
- hoe verantwoorde buitenschoolse opvang wordt geboden; 
- hoe de ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd; 
- hoe de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met  
  de ouders bespreekt; 
- werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen; 
- de beroepskracht-kindratio en de eventuele (gelimiteerde) afwijkingen ervan; 
- concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en 
  vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij 
  worden begeleid. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 27-03-2018 clustermanager) 
 Pedagogisch werkplan (Hoera kindercentra BSO de Heuf 03-2018) 
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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 en personenregister kinderopvang 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Tijdens de inspectie van 23-03-2018 is van  één vrijwilliger die werkzaam is bij BSO Hoera 
Panningen, locatie de Heuf getoetst of de vrijwilliger is ingeschreven en gekoppeld in het Personen 
Register Kinderopvang. Tevens is getoetst of de bestuurder van Hoera is ingeschreven en 
gekoppeld in het Personen Register Kinderopvang. Uit de door de houder aangeleverde 
printscreens blijkt dat beide personen gekoppeld zijn. 
  
Op deze locatie werken geen stagiaires. 
  
De koppelingen van de beroepskrachten in het Personen Register Kinderopvang zullen bij het 
eerstvolgende jaarlijks onderzoek, na de terug verhuizing worden beoordeeld. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 27-03-2018 clustermanager) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (vrijwilliger, bestuurder) 
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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: 
  
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid  
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een algemeen, voor alle locaties van Hoera geldend veiligheids- en 
gezondheidsbeleid geschreven. Daarnaast is er een voor BSO Hoera Panningen, locatie de Heuf, 
een specifiek plan beschreven dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Dit specifiek beleid is in maart 2018 gemaakt. 
  
De houder zegt het volgende: 
  
'2018 Gebruiken we als een overgangsjaar. De locatie de Heuf start in maart 2018 nog met de 
risico inventarisatie ‘oude stijl’. Deze risico-inventarisatie wordt aangevuld met het nieuwe 
beleidsplan. Gedurende 2018 onderzoekt Hoera kindercentra organisatie breed welke risico 
inventarisatie ‘nieuwe stijl’ het best passend is. Uiterlijk 1 januari 2019 zijn alle Hoera locaties 
overgestapt op de nieuwe versie. Een werkgroep gaat zich buigen over de mogelijkheden'. 
  
De houder heeft nu een voor locatie de Heuf specifiek schriftelijk beleid vastgelegd, dat ertoe leidt 
dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Daarnaast zijn de 
risico-inventarisaties van 23-03-2018 als onderlegger gebruikt voor dit beleidsplan. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de praktijk conform dit veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld en houdt dit beleid actueel. 
  
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft de houder beschreven hoe hij er zorg voor draagt 
dat dit beleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, 
implementeren, evalueren en actualiseren. Dit doet de houder onder andere door 
teambesprekingen met beroepskrachten. Ook zijn beroepskrachten op locatie, samen met de 
assistent-locatieverantwoordelijke, verantwoordelijk voor een deel van de ingevulde risico-
inventarisatie. De locatie-verantwoordelijke is eindverantwoordelijke. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen bij locatie de Heuf met zich brengt, waarbij in ieder geval is ingegaan op: 
 de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen 

(grote risico's); 
 het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
  
Voor deze voorgenoemde risico's heeft de houder een plan van aanpak geschreven waarin is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn worden genomen. Daarnaast is beschreven 
wat de handelswijze is, wanneer deze risico's zich toch voordoen. 
  
Voor risico's waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn 
(kleine risico's), is beschreven hoe kinderen wordt geleerd om met deze risico’s om te gaan. 
  
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is verder opgenomen hoe de houder er zorg voor draagt 
dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten, beroepskrachten 
in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. Daarnaast is er beschreven wat de 
achterwachtregeling is indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, ook in 
het geval van afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
  
De houder heeft er voor zorg gedragen dat er gedurende de opvang altijd ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
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Bij het eerstvolgend jaarlijks onderzoek zal blijken welke beroepskrachten in het bezit zijn van een 
geldig certificaat eerste hulp aan kinderen. 
  
In de buitenruimte is één obstakel( dakplaten met scherpe randen) door de toezichthouder gezien; 
ten tijde van de inspectie wordt met de beheerder van de Heuf en de clustermanager afgesproken 
dat dit obstakel op 30-3-2018 (tijdens de verhuizing) afgeschermd wordt met hekwerk. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 27-03-2018 clustermanager) 
 Interview (d.d. 27-03-2018 beheerder de Heuf) 
 Observaties (d.d. 27-03-2018 binnen- en buitenruimte) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 23-03-2018) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 23-03-2018) 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid Hoera kindercentra, 2017-11 
 Beleidsplan veiligheid en gezondheid locatie de Heuf 2018-03 
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Accommodatie 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
  Eisen aan ruimtes 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ten tijde van de inspectie blijkt dat de binnen en 
buitenruimtes op vrijdag 30 maart 2018 verder passend worden ingericht met de materialen van 
BSO Kinderdrôme.  
  
BSO Hoera Panningen, locatie Heuf beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte per 
aanwezig kind. Voor 90 kindplaatsen, 3 BSO-groepen van 20 kindplaatsen en 1 BSO-groep van 30 
kindplaatsen betekent dit dat er ten minste 90 x 3,5m2 = 315 m2 binnenspeelruimte beschikbaar 
moet zijn. 
  
Binnenspeelruimte 
BSO de Heuf maakt gebruik van 2 binnenspeelruimten, waaronder één groepsruimte op de begane 
grond in de kantine ( 147 m2)  en de sponsorruimte (inclusief kantoor) op de eerste verdieping 
(145 m2). BSO groepen 1 en 2 verblijven in de sponsorruimte en kantoor en BSO groepen 3 en 4 
verblijven in de sportkantine. 
  
Voor ieder kind dient ten minste 3,5 m² aan binnenspeelruimte aanwezig te zijn. De 
totaaloppervlakten van de binnenspeelruimten zijn onvoldoende groot voor het maximaal aantal op 
te vangen kinderen. Gezien de buitenschoolse opvang gebruik kan maken van twee 
speel/sporthallen en 'de Metro', (169 m2) worden de ontbreken de m² oppervlakte ruimschoots 
gecompenseerd. De houder dient rekening te houden dat de speelhallen gedurende de opvang 
toegankelijk moeten zijn voor de buitenschoolse opvang. 
  
  
Buitenspeelruimte 
BSO Hoera Panningen, locatie de Heuf beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per 
kind. De BSO kan gedurende de opvang gebruik maken van de immense buitenruimte van de Heuf. 
Er zijn aangrenzende sport/hockeyvelden ( afgesloten terrein met hekwerk) beschikbaar die door 
de kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar zijn. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (d.d. 27-03-2018 binnen- en buitenruimte) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Plattegrond (de Heuf) 
 Pedagogisch werkplan (Hoera kindercentra BSO de Heuf 03-2018) 
 Interview d.d. 27-03-2018 clustermanager en beheerder van de Heuf 
 Eigen metingen toezichthouder d.d. 27-03-2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 

kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Panningen, tijdelijk Heuf 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 90 
 
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 : 27-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 27-03-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 28-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-04-2018 
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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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