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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, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 

bepaald. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct 
bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  

Feiten over Kinderdagopvang (BSO) Hoera Kelpen-Oler. 

BSO Hoera Kelpen-Oler heeft één basisgroep voor kinderen van 4-12 jaar en is met 12 
kindplaatsen opgenomen in het landelijk register. 
  
BSO Hoera Kelpen-Oler is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30-08.30 uur en 
van 15.15-18.00 uur. Tijdens schoolvakanties vindt de buitenschoolse opvang plaats op de locatie 

van BSO Hoera Heythuysen of BSO Hoera Ittervoort. 
  
BSO Hoera Kelpen-Oler is gehuisvest in basisschool St. Liduina op de Prins Bernardstraat 5 te 
Kelpen-Oler, gemeente Leudal. De opvang vindt plaats in een voormalig klaslokaal van de 
basisschool. Naast de groepsruimte mag men ook gebruik maken van de bibliotheek en de 
speelzaal van de school. 
  

Hoera kindercentra werkt nauw samen met de onderwijsorganisatie SPOLT. Basisschool St. Liduina 
valt onder het onderwijsbestuur van SPOLT. Samen met basisschool St. Liduina en de dorpsraad is 
Hoera in gesprek gegaan hoe ze de voorziening van de buitenschoolse opvang in stand kunnen 
houden in Kelpen-Oler. Vanaf 8 mei 2017 is er gestart met een combinatie functie 
onderwijs/opvang. De beroepskracht van de BSO is tevens werkzaam als onderwijsassistente op de 

basisschool. 
  

  
Inspectiegeschiedenis. 
24-11-2015: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen, wel aandachtspunt BKR; 
29-11-2016: jaarlijks onderzoek; tekortkomingen in de onderdelen Pedagogisch Klimaat 
(uitvoering pedagogisch beleidsplan, emotionele veiligheid) en Personeel en Groepen (passend 
diploma); 

27-06-2017: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. 
  
  
Voortgang. 
Dit is het tweede onderzoek in vervolg op het het jaarlijks onderzoek van juni 2017. Tijdens 
onderzoek in juni was er maar 1 kind aanwezig op de voorschoolse opvang, waardoor er geen 
volledige observatie van de pedagogische praktijk heeft kunnen plaatsvinden. Gezien de 

tekortkoming op dit onderdeel in 2016 en de aanwijzingsbrief van de gemeente Leudal (d.d. 04-01-
2017) heeft dit onderzoek heeft zich met name gericht op pedagogische praktijk van de naschoolse 
opvang. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen. 
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Er heerst een open, ontspannen sfeer in de groep. De kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin 
en mogen zijn wie ze zijn. Op basis van de waarnemingen tijdens het observatiemoment kan 
geconstateerd worden dat de pedagogische praktijk ruim in orde is. 
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Voor verdere toelichting 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 

 
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of de vier basisdoelen 
(emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden) uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen worden gewaarborgd. 
  

 
Pedagogische praktijk 
 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.  
Dit blijkt uit de pedagogische observatie die heeft plaatsgevonden op de groep. De beroepskracht 
handelt conform de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch werkplan. 

  

Observatiemoment 
Deze middag zijn er 9 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht. De kinderen zijn buiten aan het 
spelen. Een groepje is met een balspel bezig, ook wordt er in tweetallen gespeeld. Ondanks de 
uiteenlopende leeftijden (5-11 jaar) wordt er goed samengespeeld. Dit is mede te danken aan de 
inzet van de beroepskracht; zij vertelt dat ze het begin van het schooljaar daar met de kinderen 
afspraken over heeft gemaakt. Op momenten dat ervan af wordt geweken, helpt ze de 
kinderen aan de afspraken herinneren. Tijdens het observatiemoment is gezien dat de 

beroepskracht de kinderen aangeeft: ''als je dit nu doet, wat krijgen we dan?'' Waarop het kind 
antwoordt:'' oh ja, dat gaat niet werken.'' 
Na het uurtje buitenspelen gaan de kinderen naar binnen en mogen zelf kiezen wat ze willen doen. 
Ook binnen verdeelt de groep zich weer in kleinere groepjes of tweetallen. Een kind heeft nog 
huiswerk en wordt daarin begeleid door de beroepskracht, die tevens onderwijsassistente is. 
Er komen nog twee kinderen aan de tafel zitten, zij willen knutselen. De beroepskracht helpt 

iedereen op weg, geeft de materialen die ze nodig hebben. Ze stimuleert de kinderen in hun 
creativiteit door ze na te laten denken hoe is te maken, waarbij ze hun eigen ideeën/fantasie 
mogen gebruiken. Ook verdeelt ze haar aandacht zo goed als mogelijk over de kinderen en zorgt 

ervoor dat niemand wordt buitengesloten. 
Daar waar nodig helpt ze de kinderen aan de 'huisregels' herinneren ''(schoenen in de kast, anders 
struikelen we erover'', '' niet gooien met de bal, maar rollen'' en ''niet schreeuwen, maar praten, 
we staan vlak naast je)'' 

Als een kind verdrietig naar de beroepskracht komt vertellen: ''bij mij doen ze heel snel, bij de 
andere niet, dat is niet leuk'' reageert ze empathisch. Ze zorgt ervoor dat het kind weer aansluiting 
maakt bij het spel:''<naam kind> je bent niet af hoor, kijk maar, ga maar snel meespelen.'' Het 
kind loopt terug en gaat vrolijk verder spelen. 
  
Er heerst een open, ontspannen sfeer in de groep. De kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin 
en mogen zijn wie ze zijn. 

  
  
Verder is waargenomen dat de beroepskracht: 
 veel met de kinderen in gesprek is, de toon van de gevoerde gesprekken is vriendelijk; 
 de kinderen stimuleert om elkaar te helpen; 
 de kinderen in hun zelfstandigheid stimuleert en op hun verantwoordelijkheid aanspreekt. Dit 

blijkt onder meer uit het feit dat de kinderen zelf meedenken over de activiteiten en 
zelfstandig hun spullen opruimen; 

 met regelmaat waardering voor de kinderen uitspreekt. Door het geven van complimentjes 
wordt het positief zelfbeeld versterkt; 

 overzicht heeft op groep en de situatie en daar adequaat op reageert; 
 heldere afspraken hanteert met de kinderen. Als een kind op een regel gewezen wordt, legt 

men steeds uit waarom die afspraak ertoe doet. Dat regels bekend zijn blijkt onder meer uit 

het feit dat de kinderen even komen vragen of ze in degang mogen spelen, of de computer 
mogen gebruiken. 
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Conclusie 
Op basis van de waarnemingen kan geconstateerd worden dat de pedagogische praktijk ruim in 

orde is. 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van de beroepskracht, die deze 
dag op de vso werkzaam is, beoordeeld. Uit de toetsing blijkt dat deze beroepskracht beschikt over 
een geldige VOG, afgegeven op de juiste functie-aspecten en vallend binnen de continue screening 

in de kinderopvang. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
 

Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskracht beschikt over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is 
opgenomen. Zij is tevens onderwijsassistente op de basisschool. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarde. 

  
 
 
Opvang in groepen 
 
De bso bestaat uit één basisgroep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Ieder 

kind dat de bso van Hoera Kelpen-Oler bezoekt behoort bij deze basisgroep. 
  
Tijdens vakantieperioden vindt de BSO van Kelpen-Oler plaats op de locaties in Heythuysen of 
Ittervoort. Ouders hebben hierin een vrije keuze. Daarnaast, wordt indien mogelijk, een 
pedagogisch medewerker van Kelpen-Oler ingezet om de continuïteit te waarborgen. 

  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De aanwezigheidslijsten van de kinderen en het roosters van de beroepskracht zijn 
steekproefsgewijs gecontroleerd (maand september en oktober 2017, alsmede de week van 

inspectie)). Hieruit blijkt dat de beroepskracht-kindratio in die maanden en op de dag van 
inspectie voldoet aan de eisen Wet kinderopvang. 
  
In totaal zijn er 13 aanmeldingen voor deze locatie; er worden nooit meer dan 10 kinderen 
tegelijkertijd geplaatst op naschoolse dag. Uit de lijsten van de voorschoolse opvang is op te 
maken dat er vanaf september 2017 tot nu tot maximaal 6 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. 

  
De beroepskracht staat alleen op de groep: de houder heeft geregeld dat een andere volwassene 
telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. In de 

praktijk blijkt dat er ook nog leerkrachten dagelijks na schooltijd in het gebouw aanwezig zijn. 
  
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen die gelden voor de beroepskracht-kindratio. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Diploma beroepskracht 
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 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Plaatsingslijsten (maand september t/m 1e week november 2017) 

 Presentielijsten (maand september t/m 1e week november 2017) 
 Personeelsrooster (maand september t/m 1e week november 2017) 
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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) 

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 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) 
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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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Kelpen-Oler 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
 
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 :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 09-11-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 20-12-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 23-01-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 




