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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 Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Haelen. 
Hoera kindercentra is onderdeel van Unitus, een organisatie voor welzijn en kindercentra in de 
gemeenten Nederweert, Weert, Peel & Maas en Leudal. BSO Hoera Haelen biedt buitenschoolse 
opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 - 13 jaar en is gehuisvest in basisschool 'De Leerlingst' te 
Haelen (gemeente Leudal) 
Hoera Haelen biedt op deze locatie tevens dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 
  
Met ingang van het schooljaar 2017/2018 biedt Hoera Haelen in samenwerking met 
zwemvereniging Laco zwemles aan tijdens de buitenschoolse opvang. 
  
Voorschoolse opvang (VSO) wordt aangeboden vanaf 7.30 uur. Op aanvraag is opvang vanaf 6.30 
uur mogelijk. Naschoolse opvang (NSO) vindt plaats op maandag tot en met vrijdag vanaf 14.45 
uur tot 18.30 uur.  
  
BSO Hoera Haelen heeft de volgende groepen: 
- Basisgroep 1 (Groep 1 - 3): maximaal 20 kinderen; 
- Basisgroep 2 (Groep 4 - 8): maximaal 20 kinderen; 
- Basisgroep 3 is momenteel niet in gebruik. 
  
De BSO staat met 55 kindplaatsen geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. 
  
Inspectiegeschiedenis. 
10-05-2016: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. 
22-09-2015: jaarlijks onderzoek; ophoging kindplaatsen 40 ->55 toegekend, tekortkoming in BKR. 
05-11-2014: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen. 
Er heerst een ontspannen sfeer op de BSO. De beroepskracht is hartelijk en ondersteunend naar de 
kinderen. De pedagogische praktijk voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
  
Tijdens de huidige inspectie zijn er tekortkomingen geconstateerd in de opvang in basisgroepen. 
Op de dag van inspectie is de basisgroep van de naschoolse opvang samengevoegd met een 
stamgroep van de dagopvang. Ook bij de voorschoolse opvang wordt 1 kind dat gebruik maakt van 
vervroegde opvang (vóór 07.30 uur) geplaatst in een stamgroep van de dagopvang. Dit duurt 
tot 07.30 uur; dan is het aantal kinderen zodanig dat de basisgroep van de voorschoolse 
opvang gestart wordt.  
  
Hierdoor wordt in het onderdeel 'Opvang in groepen' niet voldaan aan de voorschriften uit de Wet 
kinderopvang. 
  
Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘Advies aan 
College van B&W’. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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 Haelen de vier 
basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van 
normen en waarden) uit de Wet kinderopvang worden gewaarborgd. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
BSO Hoera Haelen heeft een algemeen geldend pedagogisch beleidsplan en een locatie-specifiek 
pedagogisch werkplan. Het pedagogisch werkplan is een concretere uitwerking van het 
pedagogisch beleidsplan en biedt de beroepskrachten van BSO Hoera Haelen leidraad bij de 
uitvoering van hun werk. 
  
Het pedagogisch plan 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 er aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep wordt besteed bij 

activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen; 
 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. 
  
Meertalige buitenschoolse opvang vindt op deze locatie niet plaats. 
  
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. 
  
Conclusie: 
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
  
Met ingang van het schooljaar 2017/2018 biedt Hoera samen met Laco zwemles aan tijdens de 
buitenschoolse opvang. De BSO-kinderen die zijn aangemeld voor de zwemles gaan elke 
donderdagmiddag samen met de beroepskracht naar het zwembad. De beroepskracht helpt de 
kinderen waar nodig met omkleden. Tijdens de zwemles is de beroepskracht in het water aanwezig 
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voor extra ondersteuning tijdens de zwemles. Er is een aparte zwemgroep voor de BSO-kinderen 
en deze bestaat per instructeur uit maximaal 10 kinderen van verschillende niveaus. Ouders 
kunnen de vorderingen van hun kind volgen via een digitaal leerlingvolgsysteem genaamd 
PlanPlan. Na afloop van de zwemles worden de kinderen tussen 17.45 - 18.00 uur bij het zwembad 
opgehaald. 
  
Observatiemoment  
Op moment van inspectie zijn er drie kinderen op de BSO aanwezig met 1 beroepskracht. Ook zijn 
er op dat moment kinderen van de dagopvang (2 - 4 jaar) buiten aan het spelen, onder toezicht 
van de beroepskracht van de BSO. De kinderen spelen, ondanks het verschil in leeftijd, goed 
samen. De sfeer is aangenaam. 
  
Na een half uurtje buiten spelen gaan alle kinderen naar binnen om te spelen in de groepsruimte 
van de dagopvang. Bij navraag door de toezichthouder of de 2 groepen gedurende de hele 
opvangtijd samen blijven geeft de beroepskracht (vaste invalkracht) aan dat dit inderdaad de 
bedoeling is (dit is in strijd met de voorschriften rondom opvang in basisgroepen, zie hoofdstuk 
Personeel en Groepen, Opvang in groepen). 
  
Met bovenstaande inachtneming heeft het observatiemoment zich vooral gericht op de waarborging 
van de emotionele veiligheid van de aanwezige kinderen. Hiervoor zijn twee redenen: De groepen 
van de dagopvang (2 - 4 jarigen) en naschoolse opvang (4 - 8 jarigen) zijn samengevoegd en op 
de groep is geen vaste beroepskracht aanwezig. 
  
Observatie-onderdeel: Kinderen hebben vast beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om 
zich heen.  
Er is een vaste invalkracht aanwezig. Zij kent het programma en de werkwijze op de groep. Zij 
biedt dit aan op een voor de kinderen bekende wijze. 
De kinderen in de groep kennen elkaar; van reeds eerder gehouden gezamenlijke activiteiten, of 
van oudere broers/zussen. Het zijn vertrouwde gezichten, de kinderen kennen elkaar bij naam. 
  
Conclusie: de emotionele veiligheid wordt voldoende gewaarborgd. 
  
  
Verder is waargenomen dat: 
 er een aangename sfeer is op de groep. De kinderen tonen zich op hun gemak; 
 het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen 

en bezig met hun spel. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen; 
 de beroepskracht geeft passende steun bij het ontdekken van spelmogelijkheden. Zij maakt 

soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft; 
 de beroepskracht toont betrokkenheid en luistert met aandacht naar individuele kinderen en 

houdt ondertussen contact met de rest van de groep; 
 er is aanpassing of verandering van aanbod mogelijk voor één of enkele kinderen (zo helpt de 

beroepskracht een anderstalig kind met lezen, ze stimuleert het kind om hardop te oefenen 
en moedigt aan door middel van complimentjes te geven. Ondanks de aanwezigheid van 
andere, jongere kinderen, voelt het kind zich genoeg op haar gemak om dit te doen); 

 de beroepskracht hanteert de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige wijze, 
rekening houdend met de situatie. Ze legt uit wat er van de kinderen verwacht wordt. Ze geeft 
aan 'wat er wèl mag'.  

  
Conclusie 
De pedagogische basisdoelen worden in de praktijk voldoende gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (Hoera Kindercentra algemeen) 
 Pedagogisch werkplan (2017-09 BSO Hoera Haelen) 
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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 de basisgroep beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van alle op deze locatie werkende beroepskrachten en 
stagiaires zijn ingezien. De VOG`s van de beroepskrachten zijn gescreend op de juiste 
functieaspecten en vallen onder het continue toezicht. 
  
Verder zijn de VOG`s ingezien van de klusjesman en de interieurverzorgster; deze voldoen aan de 
wettelijke voorwaarden. De zwemleraar (niet in dienst van Hoera) beschikt eveneens over een 
VOG. 
  
Er is eveneens een stagiaire aanwezig, zij beschikt over een VOG dat niet ouder dan twee jaar is. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van alle beroepskrachten die op deze locatie 
werken beoordeeld. Zij beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao 
kinderopvang is opgenomen. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarde. 
 
 
Opvang in groepen 
 
BSO Hoera Haelen bestaat uit 3 basisgroepen, in totaal zijn er 55 kindplaatsen. 
  
  

Basisgroep Groep Maximale groepsgrootte 

Basisgroep 1: ‘t Hommelke Groepen 1 - 3 Max. 20 kinderen 

Basisgroep 2: Huiskamer Groepen 4 - 8 Max. 20 kinderen 

Basisgroep 3: Atelier Momenteel niet in gebruik Max. 15 kinderen 

  
  
Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn er maar weinig kinderen bij de bso. Hoera Haelen heeft 
daarom in overleg met de ouders ervoor gekozen om de 2 basisgroepen tot het einde van het 
schooljaar samen te voegen gedurende deze 2 middagen. De ouders hebben hier schriftelijk 
toestemming voor gegeven.  
  
Er zijn mogelijkheden om van de indeling in een vaste basisgroep af te wijken: 
 tijdens een BSO (spel)activiteiten; 
 2 of meer basisgroepen kunnen incidenteel worden samengevoegd (bijv. in vakantieperiodes); 
 2 of meer basisgroepen kunnen structureel worden samengevoegd (bijv. het hele jaar op 

woensdag en vrijdag) met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder; 
 individuele kinderen kunnen incidenteel of structureel in 1 andere basisgroep geplaatst worden 

dan de oorspronkelijke. De basisgroep wordt dan opgedeeld of gesplitst. Ook dit mag alleen 
met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder. 

  
Afwijken dient te gebeuren onder de volgende voorwaarden: 
1. Een afwijking moet altijd in het pedagogisch plan onderbouwd zijn, zodat ouders weten wat ze 

kunnen verwachten. 
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2. Het samenvoegen (incidenteel/structureel) dient altijd te gebeuren met vooraf gegeven 
schriftelijk toestemming van de ouder, gedurende een overeengekomen periode, in 1 andere 
basisgroep. 

 
De regels over vaste basisgroepen zijn niet van toepassing bij kinderen die op basis van een 
overeenkomst tussen houder en ouders, gebruik maken van de zogenaamde flexibel opvang. 
  
Voor het samenvoegen op woensdag- en vrijdagmiddag van de BSO groepen voldoet Hoera Haelen 
aan de bovengenoemde voorschriften rondom afwijken. 
  
Echter op de dag van het onderzoek is op locatie geconstateerd dat: 
 de kinderen van de naschoolse opvang (basisgroep 1+2) zijn samengevoegd met de kinderen 

van de dagopvang (stamgroep `t Keverke) gedurende de gehele BSO uren; 
 1 kind dat gebruik maakt van de voorschoolse opvang, in de vroege uren (6.30 tot 07.00/7.30 

uur) wordt opgevangen in de dagopvanggroep, omdat er nog geen andere kinderen van de 
voorschoolse opvang aanwezig zijn. 

  
Dit is niet toegestaan; 
Kinderen die gebruik maken van de dagopvang kunnen uitsluitend in 1 andere stamgroep dan de 
eigen stamgroep worden opgevangen; kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang 
kunnen uitsluiten in 1 andere basisgroep dan de eigen basisgroep worden opgevangen. 
  
Voor het samenvoegen heeft de locatiemanage wel een schriftelijke toestemmingsverklaring van de 
ouders overhandigd, met daarin vermeld de duur van de periode, de naam van de groep en de 
handtekening van de ouder(s). 
  
Conclusie 
Er wordt niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de opvang in 
basisgroepen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en uit de roosters van de beroepskrachten (week 35 
en 38) blijkt dat de beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen vanuit de 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. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager S. Leijssen) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag (alle beroepskrachten + overige) 
 Diploma's beroepskrachten (alle beroepskrachten) 
 Plaatsingslijsten (week 35, 38) 
 Presentielijsten (week 35, 38) 
 Personeelsrooster (week 35, 38) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens dit onderzoek toetst de toezichthouder of de kinderopvangorganisatie werkt volgens de 
landelijke meldcode Kindermishandeling. Er wordt getoetst of de houder de kennis en het gebruik 
van deze meldcode bevordert onder het personeel. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de juiste versie van de meldcode (juli 2013) waarin ook een sociale kaart is 
opgenomen. Er wordt jaarlijks in een teamoverleg stilgestaan bij het protocol en stappenplan 
kindermishandeling. 
  
Voor de nieuwe beroepskrachten is de meldcode extra onder de aandacht gebracht tijdens hun 
inwerkperiode. 
  
De aanwezige beroepskracht kan signalen van kindermishandeling benoemen, ook welke 
stappen er genomen moeten worden bij een vermoeden. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
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Ouderrecht 

 
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 wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Oudercommissie 
 
BSO Hoera Grathem heeft een actieve oudercommissie. De zittende oudercommissieleden zijn allen 
ouders waarvan hun kind gebruik maakt van de dag- en/of buitenschoolse opvang. 
  
De oudercommissie heeft afgelopen jaar 4 keer vergaderd, telkens in bijzijn van de 
clustermanager. Afgelopen jaar is de oudercommissie van samenstelling veranderd en bestaat 
momenteel uit 5 leden.  
  
Er is gestemd en gekozen voor een continue rooster op de basisschool met ingang van schooljaar 
2017/2018 (wijziging opvangtijden). 
  
Conclusie 
Er wordt aan de wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Notulen oudercommissie (Jaarverslag 2016 Oudercommissie (OC) locatie Haelen) 
 Website (www.hoerakindcentra.nl) 
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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) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 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) 
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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) 

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) 
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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) 

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 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Haelen 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 55 
 
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 : 22-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 06-10-2017 
Zienswijze houder : 18-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 18-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 25-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze betreffende het GGD rapport dd: 22 september 2017 
Locatie: BSO Hoera Haelen 
  
  
Zienswijze t.a.v. personeel en groepen  
  
We zijn blij om te vernemen, dat er aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan, uitgezonderd 
de eis rondom de basisgroep. Ondanks de afwijking op de basisgroep heeft de inspecteur 
geconstateerd dat de kwaliteit van het pedagogisch klimaat niet in het gedrang is. Op vrijdag is er 
maar 1 kindje dat gebruik maakt van de verlengde voorschoolse opvang. Zij wordt samen met 
haar broertje, dat gebruik maakt van de verlengde dagopvang, opgevangen in een gecombineerde 
groep van dagopvang/bso kinderen. Vanuit de emotioneel oogpunt hebben we ervoor gekozen om 
zusje en broertje gezamenlijk in 1 groep op te vangen, om zo een goede overgang te hebben van 
thuissituatie naar kinderopvang. Dit is zo ook besproken met de ouders en zij hebben hier middels 
het tekenen van een formulier toestemming voor gegeven. Het team van pedagogisch 
medewerkers die werkzaam zijn bij dagopvang en/of bso zijn voor alle ouders en kinderen 
bekend. De collega van de bso start op vrijdag om 7.30 uur en gaat dan samen met het reeds 
aanwezige bso kind naar de ruimte van de basisgroep van de bso. Onderstaande passage is 
opgenomen in ons pedagogisch werkplan over de werkwijze tijdens verlengde voorschoolse 
opvang: 
Kinderen die gebruik maken van de verlengde voorschoolse opvang worden samen met de 
kinderen van de dagopvang die gebruik maken van de verlengde opvang, opgevangen door 1 
pedagogisch medewerker die werkzaam is binnen het kindcentrum. Voor 7.00 uur vindt de opvang 
dus plaats in een verticale groep van 0-12 jaar. Het aantal kinderen die gebruik maken van de 
verlengde opvang is gering en het betreft veelal broertjes/zusjes van elkaar. Doordat de groep zo 
klein is en de medewerker bekend wordt de emotionele veiligheid van deze kinderen ten alle tijden 
gewaarborgd. 
Het samenvoegen gedurende de middag van kinderen uit de bso en dagopvang heeft incidenteel 
deze middag plaatsgevonden. Volgens de PKR stond er gewoon een pedagogisch medewerker 
ingepland bij de buitenschoolse opvang. Er was sprake van een miscommunicatie tussen 
medewerkers en leidinggevende en is geen gebruikelijke werkwijze binnen de locatie. 
  
Sandra Leijssen 
Clustermanager Hoera kindercentra Leudal 
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