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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. 
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. 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 in 
het rapport per onderdeel uitgewerkt. 
  
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) Hoera 'de Neerakker' te Heythuysen  
Bso Hoera is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera Kinderopvang en gevestigd in een 
multifunctionele voorziening, samen met een basisschool, de bibliotheek en een kinderdagverblijf. 
Er wordt van diverse ruimtes gebruikt gemaakt tijdens de opvang. Te denken aan de ruimte van de 
peuteropvang, bso-lokaal en nog 2 andere kindvriendelijke ruimtes, inclusief de speelgang. Verder 
heeft de bso een grote buitenspeelruimte ter beschikking. 
  
De bso is met 78 kindplaatsen geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en 
peuterspeelzalen. 
  
Ten tijde van de inspectie (vrijdag) is er maar sprake van één basisgroep met maximaal 11 
kinderen (veel kinderen met flexibele opvang). Op woensdag en vrijdag is het relatief rustig op de 
buitenschoolse opvang. 
  
Op de drukkere dagen zijn er conform de steekproef (presentielijsten) maximaal tussen de 50-60  
kinderen aanwezig. De beroepskracht vertelt hoe er grip gehouden wordt op de aanwezigheid van 
het grote aantal kinderen en de breng- en haalmomenten. Voorbeeld: ouders moeten zich op een 
vast punt aanmelden bij het ophalen van een kind (de beroepskracht kan dan vertellen aan welke 
activiteit het kind op dat moment deelneemt). In deze zelfde ruimte moeten de kinderen zich ook 
weer afmelden. 
Middels de presentielijsten en een telraam kan de beroepskracht snel zien hoeveel kinderen er nog 
in het gebouw zijn. 
  
Inspectiegeschiedenis 
2015: jaarlijkse inspectie, er wordt aan de getoetste wettelijke criteria voldaan. 
Daarnaast heeft er een incidentele inspectie plaatsgevonden naar aanleiding van een wijziging 
kindplaatsen (58 -> 78). 
  
Huidige inspectie 2016: 
Er wordt aan de getoetste wettelijk criteria voldaan. 
Wel is er een 'opmerking' gemaakt over de hoeveelheid beroepskrachten (gezichten) ten tijde van 
de inspectie (domein personeel en groepen). 
  
Voor meer informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te lezen. 
  
De beroepskrachten tonen tijdens de inspectie een open en professionele houding. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Pedagogische praktijk 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Voor deze observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (opgesteld door GGD Nederland, versie januari 2015). 
  
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basiscompetenties vanuit de Wet 
kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk: 
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Citaat veldinstrument: de beroepskracht begroet elk kind bij binnenkomst en benoemd zijn of haar 
persoonlijke naam. 
  
Citaat Veldinstrument: er is sprake van een vaste structuur, met vaste routines en een vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor de kinderen. 
  
Voorbeelden: de beroepskracht die om 13.00 start komt binnen en begroet alle kinderen 
individueel door er naar toe te gaan en maakt een praatje: "Hallo <naam kind>, wat ben jij voor 
moois aan het maken?" 
  
Als de kinderen klaar zijn met het eten van de boterham en het drinken worden er taken verdeeld. 
De beroepskracht vertelt wie, wat moet opruimen. De verwachtingen worden duidelijk 
uitgesproken. Daarna mogen de kinderen achter de computer of vrijspelen. 
Na verloop van tijd (+/- 30 min.) worden de kinderen geattendeerd op het feit dat de tijd bijna om 
is (nog 3 minuten) en er dan buiten gespeeld gaat worden. 
  
Verder heerst er een ontspannen en gemoedelijke sfeer op de groep. De beroepskracht zorgt hier 
mede voor door haar open, rustige en professionele houding naar de kinderen toe in diverse 
gesprekjes. 
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van persoonlijke en sociale competentie te komen. 
Citaat uit het veldinstrument: de beroepskracht geeft passende steun bij het ontdekken en 
verrijken van spelmogelijkheden. 
  
Voorbeelden: enkele kinderen spelen aan de tafels met stickers en kleurtjes. 
De beroepskracht gaat er bij zitten en vraagt wat de kinderen op de stickers zien: 
Wat voor kleur haar heeft dat meisje? Heb ik dezelfde kleur haar? 
Een van de andere kinderen speelt een spel en loopt daarna weg, de beroepskracht roept: "<naam 
van het kind>", en zegt "Wat hoor ik (bromgeluid)? De stekker zit nog in het stopcontact, even 
uitschakelen als je klaar bent." Het kind reageert en trekt de stekker uit het contact. 
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Verder voert de beroepskracht gesprekjes met de kinderen over wat ze mee hebben gemaakt en 
wat er zich allemaal heeft voorgedaan op school. 
  
De beroepskracht vertelt tijdens het interview hoe een middag op de buitenschoolse opvang er op 
drukkere dagen uitziet met een uitgebreid activiteitenaanbod (stimulering persoonlijke 
ontwikkeling). 
Op drukkere dagen kunnen kinderen zich aanmelden voor een activiteit. 
Te denken aan; o.a. een bakactiviteit, knutselactiviteit, spelactiviteit, lezen in de leeshoek etc. De 
bso kan ook gebruik maken van het atelier en de gymzaal. 
  
Verder zet de beroepskracht bij het voeren van gesprekjes of buiten spelen bewust in op  
'de sociale omgang' door een kind, bijvoorbeeld zelf iets te laten vragen aan een ander kind of juist 
duidelijk te zeggen waarom hij wel of niet mee wil spelen. De beroepskracht helpt de kinderen 
om correct met elkaar om te gaan en duidelijk uit te spreken wat ze wel of niet willen. 
  
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden  
Citaat veldinstrument: de beroepskracht begeleidt de kinderen actief bij het leren kennen en 
omgaan met de afspraken in de groep. Ze legt uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geeft 
aan welk gedrag bij welke situatie hoort in termen 'wat mag er wel en wat mag er niet'. 
  
Voorbeelden: de beroepskracht reageert op afspraken, regels en normen en waarden. 
De kinderen krijgen ook een compliment wanneer ze iets goed doen: "Goedzo! Hand voor de mond 
met gapen, zo moet dat!" Verder worden kinderen herinnert aan 'dankjewel en alstublieft' zeggen 
of het netjes zitten (op de billen). 
  
Conclusie: er wordt ten tijde van de inspectie aan de wettelijke criteria van de 4 competenties 
voldaan. De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten (3)) 
 Observaties (eet- en drinkmoment, vrijspel, buiten spelen) 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Verklaring omtrent het gedrag (verder te noemen: VOG) 
 Passende beroepskwalificatie 
 Opvang in groepen 
 Beroepskracht-kindratio 
  
Per aspect worden eerst de feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Uit de uitgevoerde steekproef (3 beroepskrachten) blijkt dat er voldaan wordt aan de vereiste 
voorwaarden: 
 
-11-06-2013, functie aspecten 84, 86 
-15-08-2016, functie aspecten 84, 86 
-14-06-2013, functie aspecten 84, 86 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria voldaan van deze voorwaarde. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Er heeft een steekproef van 3 diploma's (werkzame beroepskrachten) plaatsgevonden: 
 
-Social Work (sociaal pedagoog, HBO) 
-Kinderverzorging/ Jeugdverzorging KV/JV 
-Diploma waardering, bachelor graad uit wetenschappelijk onderwijs richting pedagogiek (valt 
onder OAK besluit (FCB)) 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De inspectie heeft plaatsgevonden op een vrijdag. Op deze dag is er sprake van één basisgroep. 
Op andere dagen zijn er meerdere basisgroepen (tot een maximaal aantal van 4 groepen met 
maximaal 20 kinderen). Uit de presentielijsten blijkt dat er vaste groepen zijn (deze groepen zijn 
op leeftijd van de kinderen samengesteld). Naast de opvangruimtes wordt ook de gang en gymzaal 
gebruikt als speelruimte. 
  
In totaal worden er maximaal 50-60 kinderen opgevangen in de praktijk. 
  
De houder beschrijft de volgende basisgroepen in het pedagogisch beleidsplan: 
De verdeling is als volgt: 
  
Belhamels voor kinderen van groep 1; deze ruimte is knus en overzichtelijk. De ruimte biedt 
mogelijkheden tot knutselen, fantasiespel en het spelen van gezelschapsspelletjes. Krokoloko 
voor kinderen van groep 2 en 3; deze ruimte is ruimtelijk en overzichtelijk. Kinderen kunnen in 
deze ruimte rollenspellen spelen en bouwen.  
Domino voor kinderen van groep 3 en 4; deze groep maakt gebruik van het atelier. In deze ruimte 
kunnen de kinderen knutselen en spelletjes spelen. 
Mikado voor kinderen vanaf groep 5; deze ruimte biedt mogelijkheden voor knutselen, 
computeren, boek lezen etc. Huiskamer; deze ruimte is knus, overzichtelijk en biedt een rustige 
omgeving. 
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De kinderen starten altijd in hun eigen vertrouwde groep en groepsruimte met fruit eten en 
drinken. Daarna mogen de kinderen een activiteit naar keuze gaan doen. 
  
Ten tijde van de inspectie (vrijdag) worden er tussen de 9 en 11 kinderen opgevangen. 
Er wordt gestart met 2 beroepskrachten en 11 kinderen. Na verloop van tijd gaan deze 
beroepskrachten naar huis (rond 13.00/13.30) en volgt er één andere beroepskracht die tot 15.00 
aanwezig is (9 kinderen). Om 15.00 komt beroepskracht 'nummer 4' van die middag  conform de 
presentielijst). Deze beroepskracht neemt dan een kind van een andere school mee en verzorgt 
voor de rest van de middag dan de opvang voor de kinderen. 
  
Opmerking: op deze middag zien de kinderen (van deze basisgroep, max. 11 kinderen, flexibele 
opvang) 4 verschillende beroepskrachten (gezichten). Dit kan effect hebben op de emotionele 
veiligheid van de kinderen, het is van belang daar aandacht voor te hebben. 
De aanwezige beroepskracht erkent dit en vertelt, dat het met organisatorische redenen te maken 
heeft betreffende het halen en brengen van kinderen (andere school). 
De beroepskracht zegt dat het momenteel de aandacht heeft en er gekeken wordt naar eventuele 
oplossingen. 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria voldaan omtrent deze voorwaarden. 
Overigens is het wel van belang aandacht te hebben voor de beschreven opmerking. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Er worden ten tijde van de inspectie maximaal 11 kinderen opgevangen met 2 beroepskrachten. Al 
snel worden er kinderen opgehaald en blijven er nog 9 kinderen over met 1 beroepskracht. De 
aantallen wisselen die middag (flexibele opvang), er gaan kinderen weg en komen kinderen bij 
(vanaf 15.15). Het maximale aantal komt naderhand niet meer boven de 10. Er wordt vanaf 13.30 
met 1 beroepskracht gewerkt. 
  
Uit de presentielijsten (week 48) van de voorgaande dagen voorschoolse en naschoolse 
opvang (ma, di, woe, do) blijkt dat er aan de ratio wordt voldaan. Er worden in die week 
bijvoorbeeld maximaal 58 kinderen (totaal) opgevangen met 6 beroepskrachten. 
  
Ten tijde van de inspectie is er géén sprake van  'tijdelijke afwijking' in de ratio, deze voorwaarde 
is niet beoordeeld. 
  
Conclusie: op basis van bovenstaande gegevens wordt er voldaan aan de wettelijke criteria van 
deze voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten (3)) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (voorschoolse en naschoolse opvang week 48) 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen 
dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Meldcode kindermishandeling 
  
Per aspect worden eerst de feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De aanwezige beroepskracht heeft voldoende kennis van de Meldcode en het bijbehorende 
stappenplan. Dit blijkt uit de signalen die ze kan benoemen en de ervaringen (zorgen omtrent 
kinderen) die ze in haar werk heeft opgedaan. 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten (3)) 
 Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’. Binnen dit domein 
wordt het volgende onderdeel getoetst; 
  
 Aanmelding geschillencommissie 
  
Per aspect worden eerst de feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie. Dit blijkt uit de gegevens van het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen). 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 LRKP ( landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen) aanmelding geschillencommissie. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

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

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 2016 

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 een bij de houder werkzame persoon jegens 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 Heythuysen 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 78 
 
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 :  E Dekkers 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 02-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 06-01-2017 
Zienswijze houder : 15-01-2017 
Vaststelling inspectierapport : 18-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 25-01-2017 
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De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze behorende bij GGD-inspectie BSO Hoera Heythuysen d.d. 2 december 2016 
 
Opvang in groepen  
 
In het inspectierapport staat een opmerking over de inzet van 4 verschillende beroepskrachten op 
vrijdagmiddag. Deze situatie hebben we inmiddels ondervangen door het vervoer van de kinderen 
op een andere manier te regelen; hier wordt nu de assistent-leidinggevende voor vrijgemaakt. Er 
zijn nu nog maar 1 of 2 pedagogisch medewerkers werkzaam op vrijdagmiddag, afhankelijk van 
de kind-bezetting. 
 
8-1-2017  
Sandra Leijssen  
Clustermanager Hoera Leudal 
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