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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. 
  
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor de ophoging van het aantal kindplaatsen 
van 16 naar 20. Dit onderzoek richt zich tot de items die betrekking hebben op de  
benodigde binnenruimte en buitenspeelruimte; de overige items zullen tijdens de eerstvolgende 
jaarlijkse inspectie beoordeeld worden. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Grathem is een van de opvanglocaties van Stichting Hoera 
Kindcentra in de gemeente Leudal. De BSO is met 16 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk 
Register Kinderopvang. De houder heeft uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 16 naar 20 
aangevraagd. 
  
Er is een bureau-inspectie uitgevoerd door de toezichthouder van GGD Limburg Noord. Hiervoor 
zijn bouwkundige plattegrondtekeningen gebruikt, horende bij de omgevingsvergunning van 
Basisschool de Klink, Nassauplein 6 in Grathem (afgiftedatum 20-08-2012). De BSO maakt 
gebruik van een aantal ruimten in deze basisschool. 
  
Uit het onderzoek blijkt dat er voldoende oppervlakte beschikbaar is om de uitbreiding toe te 
kennen. 
  
Zie voor een toelichting de verdere inhoud van dit rapport. 

 
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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BSO Hoera Grathem te GRATHEM 

 

Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit hoofdstuk is de binnenruimte alsmede de buitenspeelruimte beoordeeld. Hierbij gaat het 
om het aantal vierkante meters speelruimte beschikbaar per kind. 
  
 
Binnenruimte 
 
Voor 20 kinderen moet tenminste 70 m² binnenspeelruimte beschikbaar zijn. 
  
De locatie heeft één groepsruimte en een aangrenzend speellokaal waarvan de BSO na schooltijd 
gebruik kan maken. 
  
Groepsruimte (r.0.24):   79,75 m² 
Speellokaal    (r.0.25):   70,17 m² 
  
Conclusie: 
Er is voldoende binnenspeelruimte beschikbaar voor 20 kinderen.                                  
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Voor 20 kinderen moet tenminste 60 m² buitenspeelruimte beschikbaar zijn. 
De BSO kan gebruik maken van de buitenspeelruimte van school, deze is > 60 m². 
  
Conclusie: 
Er is voldoende buitenspeelruimte beschikbaar voor 20 kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Plattegrond (Bouwkundige tekening horende bij omgevingsvergunning d.d. 20-08-12 gemeente 
Leudal) 
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BSO Hoera Grathem te GRATHEM 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Grathem 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
 
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 :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 29-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 29-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 06-12-2016 
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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. 

 
 
 

 




