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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 
inspectieactiviteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het meest bijdragen aan de 
kwaliteit van de kinderopvang. De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn 
van deze inspectie. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
buitenschoolse opvang Hoera Grashoek, locatie 'de Horizon' en de inspectiegeschiedenis, volgen de 
belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  
Feiten over BSO Hoera Grashoek 
Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Grashoek, locatie de Horizon is sinds 1 januari 2016 onderdeel 
van Hoera kindercentra. Hoera kindercentra verzorgt kinderopvang in een viertal gemeenten (in 14 
dorpen) in Midden-Limburg. Er vallen rond de 40 kinderdagverblijven en BSO’s onder deze 
organisatie. 
Het kindercentrum, waar naast de BSO tevens peuteropvang van Hoera gehuisvest is, is gesitueerd 
in basisschool 'de Horizon' te Grashoek. De BSO heette tot januari 2016 'Oki Doki de Horizon', en 
was vóór de overname door Hoera, onderdeel van de Stichting Kindcentra Peel en Maas. 
De BSO maakt gebruik van een klaslokaal van basisschool 'de Horizon'. 
  
De BSO heeft één groep buitenschoolse opvang en is met 20 kindplaatsen in het Landelijk Register 
Kinderopvang opgenomen. De groep is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De BSO biedt 
momenteel 5 ochtenden voorschoolse opvang en 3 middagen naschoolse opvang vanaf 15.15-
18.00u. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspectie uit 2015 en 2016 beschreven: 
 14-12-2015: vanwege de overname van het kindercentrum door Hoera heeft er een onderzoek 

voor registratie plaatsgevonden. In overleg met de gemeente Peel en Maas heeft alleen de 
beoordeling van het VOG rechtspersonen en deels de beoordeling van het pedagogisch 
beleidsplan plaats gevonden. Op grond van het onderzoek is geconcludeerd dat het 
kindercentrum onder de naam van de nieuwe houder in het Landelijk Register Kinderopvang 
kan worden opgenomen. 

 13-12-2016: onaangekondigd jaarlijks onderzoek; er is er geen overtreding geconstateerd. Er 
is wel een opmerking geplaatst op het volgende onderdeel: Domein 3 : Veiligheid en 
gezondheid: item 3.1 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.Bij een volgende inspectie 
zal hier opnieuw naar gekeken worden. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De huidige inspectie, uitgevoerd op dinsdagmorgen (documentenonderzoek) en 
dinsdagmiddag(praktijkonderzoek) 12 september 2017 betreft een onaangekondigd jaarlijks 
onderzoek. De toezichthouders krijgen tijdens de inspectie  (praktijkonderzoek) veel medewerking 
van de aanwezige zeer betrokken beroepskrachten en de clustermanager. 
  
De beroepskrachten kennen de kinderen en hun bijzonderheden goed. De pedagogische praktijk 
wordt door de toezichthouders 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 opmerking geformuleerd bij de inspectie van 13-12-2016 ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid in de praktijk, is adequaat opgepakt. Bij de huidige inspectie is dit aandachtspunt niet 
meer aan de orde. 
  



 

4 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-09-2017 

BSO Hoera Grashoek te Grashoek 

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. 
 

 



 

5 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-09-2017 

BSO Hoera Grashoek te Grashoek 

 

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 
  
Eerst worden de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De inspectie vindt plaats op een dinsdagmiddag tijdens de naschoolse opvang van 15.15u - 
16.30u. Op het moment van inspectie zijn er 15 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten.  
  
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. Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieronder volgt een 
samenvatting van waarnemingen 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.  
  
Begroeten 
Kinderen die binnenkomen op de groep worden door beide beroepskrachten persoonlijk begroet. 
De beroepskrachten hebben oog voor het individuele kind. Voorbeeld: als een kind op krukken 
binnenkomt nemen beiden beroepskrachten even afzonderlijk van elkaar de tijd voor dit kind om te 
vragen wat er gebeurd is. 
  
Verbinding BSO-Thuis 
De beroepskrachten houden rekening met de oudere kinderen in de groep. Zij zijn op de hoogte 
van de afspraken die thuis gemaakt zijn. Zij houden oog voor de afspraken en de groepsroutine 
tegelijkertijd. Voorbeeld: Een aantal kinderen wil voetballen, dit mogen zij, volgens afspraak, 
zelfstandig doen op het speelplein van de school. De beroepskrachten laten de kinderen eerst 
meedoen met het gezamenlijke fruitmoment, en het keuzemoment dat daar op volgt, voordat 
zij de betreffende kinderen naar buiten laten gaan. 
  
Respectvolle intimiteit 
De beroepskrachten hebben zichtbaar vanzelfsprekend en op het kind afgepast lichamelijk contact 
met de kinderen. Zij kijken naar de reactie die het kind geeft, en passen daar hun gedrag in aan. 
Voorbeeld: Het ene kind wordt op schoot geplaatst, het ander kind krijgt een aai over de bol. Weer 
een ander krijgt krijgt een schouderklopje. Er is een kind verdrietig omdat het pijn heeft na het 
vallen, dit kind wordt extra aandacht gegeven en de beroepskracht blijft erbij tot het kind getroost 
is en niet meer huilt. 
  
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. 
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Vrije tijd ontspanning 
De kinderen staat het vrij om te kiezen wat en waarmee ze spelen. Het ritme is een gezamenlijk 
moment en daarna een keuze moment. Er zijn kinderen die even op de bank gaan liggen, kinderen 
die meteen starten met bouwspeelgoed, kinderen die een juf van de basisschool helpen en 
kinderen die op de beroepskrachten wachten om samen met hen koekjes te gaan bakken. 
  
Passend aanbod 
De geboden activiteiten passen bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van het kind. Er is 
ruimte voor kinderparticipatie. De ideeën die de kinderen hebben worden in de praktijk uitgevoerd. 
Voorbeeld : In de ruimte hangt een whiteboard die alle activiteit- wensen van de 
kinderen beschrijft. Koekjes bakken staat ook op het whiteboard. De beroepskrachten zijn samen 
met de kinderen koekjes aan het maken op moment van inspectie. 
  
Uit bovenstaande observaties 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. 
  
Aanmoedigen onderling contact 
De beroepskrachten moedigen onderling contact tussen de kinderen aan. Voorbeeld: Tijdens 
het gezamenlijke fruitmoment word er door een kind vragen gesteld aan de beroepskracht over 
allergieën. De beroepskracht trekt de discussie groepsbreed, en er ontstaan tussen de kinderen 
onderling gesprekken over allergieën en de gevolgen daarvan. 
  
Begeleiden en feedback 
De beroepskrachten begeleiden positieve interacties tussen de kinderen. Ze stimuleren de 
onderlingen sociale vaardigheden tussen de kinderen. Zij benoemen en belonen. Voorbeeld: een 
van de kinderen knoeit voedsel op de bank. De beroepskracht geeft het kind instructies '' je kunt 
het even opruimen met een doekje dat je daar kunt pakken. Daarna kun je het doekje in de 
prullenbak gooien''. Er ontstaat interactie tussen de kinderen aan tafel. Er worden herinneringen 
opgehaald aan eerdere knoeimomenten. Er wordt gelachen aan tafel, omdat iedereen wel eens 
heeft geknoeid.  Het kind volgt de instructies van de beroepskracht, en krijgt een compliment van 
haar. 
  
Uit bovenstaande observatie 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. 
  
Inbreng, meebeslissen, meedoen 
De beroepskrachten geven de kinderen ruimte om deel te nemen aan een activiteit waar hun 
voorkeur naar uit gaat. Tijdens de observatie valt op dat de kinderen zich opdelen in groepjes met 
kinderen die de zelfde interesse delen. Dit verloop zonder conflict en zichtbaar soepel. 
  
Verbondenheid met anderen 
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar 
andere kinderen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Voorbeeld: Één van de 
kinderen die zelfstandig buiten aan het spelen zijn komt melden dat een ander kind gevallen is, om 
zich vervolgens om te keren en het gevallen kind richting de beroepskracht te begeleiden, het ene 
kind blijft bij het andere kind tot de beroepskracht het over neemt. Het kind dat het is komen 
zeggen wordt door de beroepskracht beloond met een compliment. 
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Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 12-09-2017 Mw. Petra Tielen, 

clustermanager) 
 Interview (d.d. 12-09-2017 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 12-09-2017 naschoolse opvang) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch werkplan (2016-03, Pedagogisch werkplan BSO Hoera Grashoek, De Horizon) 
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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 3 beroepskrachten 
beoordeeld. Uit de toetsing blijkt dat deze beroepskrachten beschikken over geldige VOG's, 
afgegeven op de juiste functie-aspecten en vallend binnen de continue screening in de 
kinderopvang. 
  
Op de BSO zijn geen vrijwilligers of stagiaires werkzaam, daarom is deze voorwaarde niet 
beoordeeld. 
  
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma's van 3 beroepskrachten beoordeeld. Deze beroepskrachten 
beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao 
kinderopvang is opgenomen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang bij BSO Hoera Grashoek, locatie 'de Horizon' vindt plaats in één basisgroep, 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd 4 - 12 jaar. In totaal zijn er 20 kindplaatsen bij BSO Hoera 
'de Horizon'. 
  

 Leeftijd  Maximale groepsgrootte  Aantal medewerkers  

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

  
Er wordt voorschoolse opvang aangeboden van maandag t/m vrijdag. Naschoolse opvang (NSO) 
wordt aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag worden de 
kinderen opgehaald door een taxi en wordt er NSO aangeboden op een locatie in Panningen, BSO 
Kinderdrôme. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er bij de naschoolse opvang van de BSO 15 kinderen en 2 
beroepskrachten aanwezig. 
Deze beroepskracht-kindratio voldoet aan wet- en regelgeving. Ook uit een steekproef van 
presentielijsten en het personeelsrooster blijkt dat de houder voldoende personeel inzet voor het 
aantal kinderen in de groep. 
  
Wanneer er, bijvoorbeeld aan het einde van de dag wordt afgeweken van de beroepskracht-
kindratio, staat conform actuele wet- en regelgeving minimaal de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten op de groep. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 12-09-2017 Mw. Petra Tielen, 

clustermanager) 
 Interview (d.d. 12-09-2017 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 12-09-2017 naschoolse opvang) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (3 Beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (3 Beroepskrachten) 
 Presentielijsten (Week 35 en 36 van 2017) 
 Personeelsrooster (Week 35 en 36 van 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 worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Veiligheid en gezondheid in de praktijk: 
Ten tijde van de inspectie blijkt dat de bso-ruimte verhuisd is naar een ander lokaal. De 
toezichthouder constateert dat de radiator in de keuken van de bso-ruimte inmiddels is 
afgeschermd met een omkasting, conform het actieplan. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (d.d. 12-09-2017 naschoolse opvang) 

 



 

11 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-09-2017 

BSO Hoera Grashoek te Grashoek 

 

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 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Grashoek 
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 :  J. Pijls 

J. Visscher 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 
Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 26-09-2017 
Zienswijze houder : 26-09-2017 
Vaststelling inspectierapport : 27-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 04-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Op 12 september heeft er een inspectiebezoek plaats gevonden door de GGD. Wij zijn blij te 
vernemen dat de inspecteur geconcludeerd heeft dat er aan alle wettelijke voorwaarden wordt 
voldaan. Met name haar bevindingen over het pedagogisch klimaat dat er wordt geboden zien we 
als een mooi compliment! 
  
Groet en tot ziens, Petra 
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