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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 risico gestuurd 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 buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Grathem. 
BSO Hoera Grathem is gevestigd in de gemeente Leudal en onderdeel van Hoera kindercentra. 
Hoera Kindercentra biedt dag-en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Peel & Maas, 
Nederweert, Weert en Leudal. 
  
BSO Hoera Grathem is gelegen in een Brede Maatschappelijke Voorziening, waar ook basisschool 
de Klink is gehuisvest. Op deze locatie wordt gewerkt met 1 BSO groep genaamd 'De Dondersteen'. 
Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen. Deze BSO locatie is geopend op maandag-, dinsdag 
en donderdag en biedt zowel voor- als naschoolse opvang aan. 
  
Naast een eigen groepsruimte heeft men, in samenspraak met de basisschool, de beschikking over 
een speelzaal. De groepsruimte van de buitenschoolse opvang wordt in de ochtenden gebruikt 
voor  peuteropvang, aangeboden door dezelfde houder. 
  
  
Inspectiegeschiedenis. 
29-11-2016: incidenteel onderzoek; verzoek tot ophoging aantal kindplaatsen van 16-> 20 
toegewezen.  
21-07-2016: nader onderzoek; tekortkoming in pedagogische praktijk is opgeheven. 
24-03-2016: jaarlijks onderzoek; tekortkoming in pedagogische praktijk, beroepskracht-kindratio 
in orde. 
14-04-2015: jaarlijks onderzoek; tekortkoming in de beroepskracht-kindratio. 
01-12-2014: jaarlijks onderzoek; tekortkoming in de beroepskracht-kindratio. 
  
Bevindingen op hoofdlijn. 
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de Wet Kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
De interacties tussen de beroepskrachten en de kinderen verlopen vriendelijk en hartelijk. De sfeer 
bij 'de Dondersteen' is open en ontspannen. De beroepskrachten tonen een coöperatieve houding, 
ze zijn open en vertellen enthousiast over hun locatie. Er is betrokkenheid en afstemming met de 
ouders. 
  
Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 
‘advies aan College en B&W’. 
  

 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Een buitenschoolse opvang dient een pedagogisch beleidsplan te hebben, waarin de visie op de 
omgang met kinderen is beschreven. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk 
wordt het pedagogisch beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij BSO Hoera Grathem de vier 
basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van 
normen en waarden) uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen worden 
gewaarborgd. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
BSO Hoera Grathem beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan en een locatie-
specifiek werkplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met 
kinderen is beschreven. 
  
Het pedagogisch beleids-en werkplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 
van: 
 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden 

voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze 
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt; 

 de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep; 
 de (spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten; 
 hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen; 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is;  
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio; 
 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen; 
 het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
  
De volgende voorwaarden zijn niet beoordeeld omdat ze op deze locatie niet van toepassing zijn:  
 activiteiten in groepen groter dan 30 kinderen-> het aantal kindplaatsen op deze locatie is 

maximaal 20; 
 meertalige opvang-> er wordt geen meertalig buitenschoolse opvang aangeboden. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de wettelijke gestelde voorwaarden. 
  
  
  
  
  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen 
(eens per 6-8 weken) besproken. Er wordt geclusterd vergaderd, de teams van Ittervoort, Kelpen 
Ell en Grathem vergaderen samen. 
  
Conclusie: 
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De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
 
Observatiemoment BSO groep (4-12 jaar). 
De observatie heeft plaatsgevonden op een dinsdagochtend tijdens een kring- en 
buitenspeelmoment. Er zijn 16 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten en een stagiaire. 
  
Na school komen de kinderen van basischool groep 3 t/m 8 zelf naar de bso-ruimte. De kleuters 
(groep 1 en 2) worden door de beroepskracht in de klas opgehaald. De leerkrachten hebben een 
overzichtslijst van welke kinderen er naar de BSO gaan. 
  
Aan de grote tafel is een beroepskracht met een aantal meisjes uit groep 7 en 8 met een handwerk 
activiteit bezig. De meiden gaan op in hun werk, tussendoor worden er korte gesprekjes gevoerd, 
zowel met elkaar als met de beroepskracht. Ze hebben er zichtbaar plezier in. Daarnaast wordt er 
ook in tweetallen gespeeld in de diverse speelhoeken. 
Een ander groep kinderen is buiten aan het spelen onder toezicht van een beroepskracht en de 
stagiaire. 
  
De sfeer op de BSO is ontspannen, de kinderen zijn actief bezig en ondernemend. 
  
Waarborgen van emotionele veiligheid. 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarop ze op passende wijze aansluiten op 
de situatie en/of vraag van een kind. 
De beroepskrachten bevestigen positief gedrag en moedigen de kinderen aan. (vb:tijdens 
het handwerken geeft de beroepskracht complimentjes; 'dat heb je mooi gemaakt'). 
Zowel binnen als buiten kunnen kinderen van verschillenden leeftijden met elkaar samen spelen. 
De kinderen kennen elkaar, de omgang tussen de oudere en jongere kinderen is accepterend en 
positief. 
  
Ontwikkeling persoonlijke en sociale competentie. 
Het gezamenlijk drink/fruitmoment wordt bewust kort gehouden: de kinderen hebben op school al 
de gehele dag stil gezeten en willen graag gaan spelen. Hierdoor hebben ze de mogelijkheid om 
zicht te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. 
Kinderen wordt de gelegenheid geboden voor eigen initiatief: het kind mag zelf bepalen waar het 
mee speelt, de keuze wordt gerespecteerd. Hierbij wordt passende ondersteuning gegeven door de 
beroepskrachten. Zij maken soms even deel uit van de spelsituatie, zonder het spel 'over te 
nemen'. De beroepskrachten geven duidelijk informatie over start, verloop en einde van een 
activiteit, de situatie is voor de kinderen inzichtelijk. 
Afspraken over sociale omgang en andere leefregels staan voor de BSO op het whiteboard 
geschreven. Deze zijn in samenspraak met de kinderen opgesteld en worden voorgeleefd (bv. per 
kind maximaal 20 minuten gebruik van de computer en '' Ik+ Jij+ Wij'').   
  
Overdracht van normen en waarden. 
De beroepskrachten gaan op een respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en elkaar. Ze 
zijn vriendelijk, luisteren en tonen begrip en betrokkenheid. De kinderen weten welke afspraken of 
regels op welke plaats gelden (binnen, buiten, toilet etc.) 
  
  
Conclusie: 
Op basis van de waarnemingen kan geconstateerd worden dat de pedagogische praktijk in 
orde is. De aanwezige beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies 
van het pedagogisch beleidsplan. 
  
  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten en stagiaire) 
 Observaties (binnen-en buitenruimte) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (2015-05, Pedagogisch beleidsplan Hoera kindercentra) 
 Pedagogisch werkplan (2016-10, Pedagogisch werkplan Hoera Grathem) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit hoofdstuk zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie 
en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en 
de opvang in basisgroepen beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de 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. 
  
Eveneens is de VOG van de stagiaire ingezien; deze is voorzien van de juiste functie-aspecten en 
niet ouder dan twee jaar.  
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van de beroepskrachten beoordeeld, zij beschikken over 
een passende beroepskwalificatie. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Op deze locatie bevindt zich 1 buitenschoolse opvang groep; genaamd Hoera KC De Dondersteen: 
  

Leeftijd kinderen   Max.groepsgrootte Aantal medewerkers                                       

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

  
  
Bij de BSO Hoera Grathem wordt de groep gesplitst op de dagen dat er twee 
beroepskrachten werkzaam zijn. De kinderen vanaf groep 4 gaan naar de gemeenschapsruimte en 
de kinderen van de groep 1-3 blijven in de groepsruimte. 
  
Tijdens vakantieperioden vindt de buitenschoolse opvang plaats op de locatie in Heythuysen en 
Ittervoort. De ouder geeft hiertoe vooraf schriftelijke toestemming. Deze formulieren zijn op locatie 
ingezien. 
  
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van de weken 
8,10 en 11 (2017) en tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskrachtkindratio op de groep voldoet 
aan de eisen Wet kinderopvang. 
  
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: 
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 De medewerkers van basisschool ‘de Klink’ worden als eerste ingeschakeld in geval van 
calamiteiten; 

 Mocht er niemand aanwezig zijn bij de basisschool, dan wordt er contact opgenomen met een 
van de beroepskrachten van Hoera die in de nabijheid wonen van het kindercentrum. Zij 
kunnen binnen enkele minuten aanwezig zijn; 

 In geval van calamiteiten wordt altijd de clustermanager geïnformeerd over de situatie. Zij is 
voor medewerkers altijd telefonisch bereikbaar en probeert in geval van calamiteiten snel ter 
plaatse te zijn. 

  
Tijdens vakantieperioden vindt de buitenschoolse opvang plaats op de locaties in Heythuysen en/of 
Ittervoort. Tijdens studiedagen vindt de buitenschoolse opvang in Grathem plaats. Hierbij wordt 
steeds gelet op de maximale groepsgrootte en het aantal beroepskrachten, conform de 
beroepskracht-kindratio. Afwijkende inzet op vrije dagen vindt plaats voor 9.30 en na 16.30 uur en 
tijdens de gebruikelijke middagpauze, alles binnen de wettelijke regeling. 
  
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten, stagiaires) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten (BSO De Dondersteen) 
 Presentielijsten (week 8, 10 en 11) 
 Personeelsrooster (week 8, 10 en 11) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit hoofdstuk zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 
en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en hun handelen in de praktijk. 
  
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De inventarisatie is op 29 november 2016 uitgevoerd door de assistent leidinggevende (Cluster 
Leudal) deze betreft de actuele situatie. Alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in het 
kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte, zijn meegenomen. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid beschrijft de veiligheidsrisico's op de thema's: verbranding, 
vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en 
snijden. De risico-inventarisatie gezondheid beschrijft de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. Ook is op 29 november 2016 de risico-inventarisatie module 
'brandveiligheid' uitgevoerd. 
  
Alle beroepskrachten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de acties met betrekking tot 
gezondheid en veiligheid. Eindverantwoordelijk omtrent de RIE is de clustermanager. 
  
Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij op hoogte zijn van de geldende protocollen en 
huisregels. De huisregels, protocollen en poetsschema's zijn terug vinden in de groepsklapper en 
op Intranet. In groepsklapper zitten ook alle afspraken rondom veiligheid en gezondheid. 
  
De protocollen en werkinstructies worden besproken tijdens het werkoverleg, wat maandelijks 
plaatsvindt. Eenmaal per kwartaal wordt de RIE besproken en worden afspraken rondom 
veiligheid, gezondheid en o.a. de ingevulde ongevallen formulieren geëvalueerd. Veranderingen in 
de uit te voeren acties worden dan ook besproken. Voor het updaten van de groepsklappers is de 
assistent leidinggevende verantwoordelijk. 
  
De RIE wordt ter inzage aan de oudercommissie worden voorgelegd. Tevens is er voor ouders de 
mogelijkheid de RIE in te zien. 
  
In de RIE van 2016 staat de volgende actiepunt genoemd: 
 Voor de deur van de buitenberging moet een nieuwe stop besteld worden. Verder dienen de 

afspraken over het sluiten van de berging deur te worden aangescherpt. 
Tijdens het onderzoek op locatie is gebleken dat dit openstaande punt is uitgevoerd. 
  
Tevens heeft de clustermanager een lijst aangeleverd waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit gemeten 
wordt (CO2 meting) in de groepsruimten en speelzaal. Hieruit blijkt dat het CO2 gehalte ruim 
onder de richtijn van < 1000 ppm blijft. 
  
Aandachtspunten: 
 in het veiligheidsverslag staat omschreven dat de inventarisatie is uitgevoerd in januari 2016, 

de inventarisatie opname lijsten staan gedateerd op 29 november 2016; 
 in het veiligheidsverslag staat dat de ontruimingsoefening is gehouden in oktober 2014; deze 

dient jaarlijks uitgevoerd te worden.  
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (binnen-en buitenruimte) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (29-11-2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (29-11-2016) 
 Actieplan veiligheid (29-11-2016) 
 Actieplan gezondheid (29-11-2016) 
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 Ongevallenregistratie 
 Veiligheidsverslag (Veiligheidsverslag november 2016 Hoera Grathem) 
 Gezondheidsverslag (Gezondheidsverslag november 2016 Hoera Grathem) 
 Huisregels/groepsregels (Groepsklapper) 
 formulier CO2 meting april 2017 
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Accommodatie en inrichting 

 
De benodigde binnen-en buitenspeelruimte per aanwezig kind is tijdens het incidenteel onderzoek 
van van 19 november 2016 beoordeeld; er is genoeg speelruimte beschikbaar voor 20 
kindplaatsen. 
  
Tijdens dit onderzoek is gekeken of de gebruikte binnen-en buitenruimte passend is ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
  
 
Binnenruimte 
 
Er is voldoende geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is 
geschikt voor individueel- en samenspel. Het materiaal is in goede conditie en compleet. 
Er zijn rustige en actieve hoeken in de ruimte, die elkaar niet belemmeren. 
  
In de basisschool is een speelzaal aanwezig die door zowel de peutergroep als de BSO wordt 
gebruikt. Er zijn met de basisschool afspraken gemaakt over gezamenlijk gebruik van de 
speelzaal. De speelzaal grenst vrijwel direct aan de groepsruimte. 
  
  
Conclusie: 
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De kinderen van de BSO maken gebruik van de buitenspeelplaats van school. De buitenruimte 
biedt de mogelijkheid tot individueel spel, maar ook tot samenspel zoals: balspelen, rollenspel, 
kringspelletjes etc. Er zijn diverse speeltoestellen aanwezig op het terrein o.a. duikelrek, klimrek, 
ping pong tafel. De jongere kinderen mogen gebruik maken van de karren en fietsjes van de 
peutergroep. 
  
Conclusie: 
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (binnen-en buitenruimte) 
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Ouderrecht 

 
De houder is verplicht een regeling op te stellen voor de behandeling van klachten voor ouders. Dit 
zijn zowel klachten over gedragingen als klachten over de schriftelijke overeenkomst. Anders dan 
de vroegere klachtenregeling is deze regeling wel een interne klachtenregeling. Deze moet 
schriftelijk worden vastgesteld. 
  
Daarnaast moet de houder zijn aangesloten bij de externe geschillencommissie. De externe 
klachtencommissie is voor zowel de ouders als de oudercommissie. Het advies van de 
geschillencommissie is bindend. 
  
De toezichthouder beoordeeld of er een oudercommissie is ingesteld. 
Tevens kijkt de toezichthouder of het inspectierapport op de website van de houder staat. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. 
  
Op de website van Kindcentra Hoera staat een link naar het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP). Via het LRKP zijn alle inspectierapporten van het kindercentrum in te 
zien. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Oudercommissie 
 
BSO Hoera Grathem heeft een actieve oudercommissie, bestaande uit 4 leden. De zittende 
oudercommissieleden zijn echter allen ouders waarvan hun kind gebruik maakt van de 
peuteropvang. Er is geen vertegenwoordiging vanuit de BSO. De houder is wel bezig met actieve 
werving. Onderwerpen die de BSO locatie aangaan worden wel besproken in de oudercommissie. 
  
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt echter niet omdat het een 
kindercentrum betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. Hiervoor dient de houder: 
 aantoonbaar voldoende in te spannen om een oudercommissie in te stellen; 
 ouders de gelegenheid bieden deel te nemen aan een oudercommissie; 
 ouders op en andere manier te betrekken bij bij onderwerpen van het adviesrecht. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
  
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
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 zijn 

gerealiseerd. 
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De houder van een kindercentrum is per 21-01-2016 aangesloten bij de 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. 
  
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Klachtenregeling 
 Klachtenregeling oudercommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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) 

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) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(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 11 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) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist 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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(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) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(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) 

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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 9 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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling 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) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

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) 

 

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) 
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Buitenspeelruimte 

De buitenspeelruimte 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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

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) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

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 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 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 Grathem 
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 :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 17-05-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 08-06-2017 
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BSO Hoera Grathem te Grathem 

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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