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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. 
Tevens is de aanvraag uitbreiding kindplaatsen meegenomen in deze inspectie. 

 
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 Ell 
BSO Hoera Ell, 'Mik en Mak', is evenals peutergroep Puk en Muk, gehuisvest op Scheijvenstraat 12 
te Ell (gemeente Leudal). Hoera Ell is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera. 
  
BSO Hoera Ell is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera, gevestigd in de gemeenten Peel & 
Maas, Nederweert en Leudal. 
  
De BSO is gevestigd in basisschool 'De Verrekijker'. 
Nu vind de BSO (voor- en naschoolse opvang) nog plaats in het lokaal dat in de ochtenden in 
gebruik is voor de peutergroep. 
Hoera Ell biedt tevens buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. 
  
Ten tijde van de inspectie blijkt dat de houder voornemens is om de BSO te verplaatsen naar de 
gemeenschapsruimte van de school en tevens een wijziging van 15 naar 30 kindplaatsen 
aanvraagt. 
Deze wijziging wordt in dit onderzoek meegenomen. 
  
De beoogde BSO-ruimte is 114 m² en wordt volgens de aangereikte plattegrond als 
gemeenschapsruimte aangeduid. De aanpassingen aan de ruimte zullen in de grote vakantie 
plaatsvinden en de wens om uit te breiden is mede ontstaan doordat bij start van het nieuwe 
schooljaar de school met een continu-rooster zal gaan werken. De ruimte zoals nu bekeken en 
opgemeten vormt geen belemmering voor de uitbreiding. De (passende) inrichting en correct 
gebruik van de ruimte zal in een volgende inspectie bekeken/getoetst worden. De RIE's zullen 
aangepast worden en in de volgende inspectie getoetst worden. 
  
De opvang vindt ten tijde van de inspectie plaats in vriendelijk ogende groepsruimte, dezelfde als 
waar de peutergroep opgevangen wordt in de ochtenden. 
Het kindercentrum heeft een ruime, aan het pand grenzende buitenspeelplaats. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2013, 2014 en 2015 beschreven: 
  
2013: 
 de houder dient de accommodatie nog passend in te richten 
 de inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoet nog niet helemaal. 
  
2014: 
 een voorwaarde uit het pedagogisch beleidsplan voldoet niet. 
 het betreft het oprichten van een oudercommissie is nog niet gelukt.  
  
2015: 
 geen tekortkomingen 
  
Huidige bevindingen: 
  
Pedagogisch klimaat                                                                                             
 Pedagogische praktijk is voldoende. 
 De beroepskrachten zijn betrokken zowel bij de kinderen als de uitvoering van hun taken. 
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 De toezichthouder heeft na de inspectie een teamvergadering bijgewoond waarin de 
beroepskrachten onder andere een uitleg kregen over het digitale KIJK kindvolg-systeem. 

  
Personeel en groepen                                                                                                  
 De door de toezichthouder op locatie bekeken documenten voldoen aan de voorwaarden. 
  
Veiligheid en gezondheid 
 De Meldcode wordt gebruikt. 
  
Accomodatie en inrichting 
 De gemeenschapsruimte (/grote hal) laat zowel op de plattegrond als in de opgemeten m² 

(114) geen belemmering zien voor de uitbreiding van 15 naar 30 kindplaatsen. 
 Het correcte gebruik en passende inrichting van de BSO-ruimte door de houder zal in een 

volgende inspectie bekeken en getoetst worden. 
  
  
Conclusie:                           
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat alle getoetste inspectie items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 
‘advies aan College van B&W’. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Uitbreiding van 15 naar 30 kindplaatsen toegestaan. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch klimaat’. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Pedagogische praktijk 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december 2014’. 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen 
besproken. 
  
Conclusie: 
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij buitenschoolse 
opvang Hoera Ell de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale 
competentie, overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen worden gewaarborgd. 
Onderstaande beschrijvingen en voorbeelden dienen ter illustratie van de conclusies per basisdoel. 
  
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens 
aankomst na school, de eetmomenten en het vrij spelen. De oudste kinderen zijn op schoolreisje 
en komen pas rond de klok van 17 uur terug, ten tijde van de observatie waren er dus vooral 
jongere kinderen aanwezig. 
  
Emotionele veiligheid 
Als een kind zich veilig voelt, gaat het op ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei 
doormaken. 
  
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De kinderen worden bij aankomst uit school door de beroepskracht begroet. 
De beroepskrachten doen dit op een enthousiaste manier. De kinderen worden uitgenodigd samen 
aan tafel te gaan zitten om samen te eten. De kinderen wassen uit zichzelf eerst hun handen 
voordat ze aan tafel gaan zitten, de vertrouwdheid met deze regel spreekt hieruit. 
De beroepskrachten observeren de kinderen en kunnen hierdoor makkelijk inspelen op signalen 
van kinderen. 
  
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
Kinderen zoeken de beroepskrachten op, zij delen hun belevenissen van de dag met de 
beroepskrachten.  De interacties tussen beroepskrachten en kinderen zijn vriendelijk en hartelijk. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende wordt gewaarborgd. 
  
Persoonlijke competentie 
Met het begrip ‘persoonlijke competentie’ wordt gedoeld op brede persoonskenmerken van een 
kind, zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een 
kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan 
veranderende omstandigheden. 
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De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen. Na het eetmoment wordt aan de 
kinderen gevraagd wat zij willen doen. Er worden activiteiten aangeboden zoals spelletje doen of 
spelen in de ingerichte speelhoeken. Kinderen mogen zelf kiezen of ze meedoen met de 
activiteiten. Er is veel ruimte voor vrij spel en buiten spelen. 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 
Bij buitenschoolse opvang Hoera Ell geeft de inrichting van de ruimtes veel uitdaging en privacy 
voor ieder kind. De gevarieerde activiteitenhoeken bieden veel ruimte voor exploratie en spel voor 
de verschillende leeftijdsgroepen. 
De houder en de interieurbouwer lichten toe hoe de (gewenste) BSO er zal gaan uitzien in de 
toekomst. De ruimte zal ondanks zijn afmetingen toch heel huiselijk en sfeervol ingericht gaan 
worden. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de persoonlijke competentie voldoende wordt gewaarborgd. 
  
Sociale competentie 
Het begrip ‘sociale competentie’ omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld 
zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, 
conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie 
met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen 
biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen 
kansen om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving. 
  
De kinderen zijn deel van de groep. 
Tijdens een spelmoment moedigt de beroepskracht gesprekken aan tussen haarzelf en de kinderen 
en tussen de kinderen onderling. Dit doet zij door zowel te luisteren als te praten. De 
beroepskracht heeft hierbij oogcontact en stelt vragen aan de kinderen. De kinderen reageren 
hierop en stellen ook vragen aan de beroepskracht. 
Ook kleine conflictjes worden uitgepraat onder begeleiding van de beroepskracht, beide kanten van 
'het verhaal' komen aan bod en worden gehoord, beide kinderen voelen zich een gelijkwaardig lid 
van de groep. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de sociale competentie voldoende wordt gewaarborgd. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van 
de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt een breder samenleving dan het 
gezin; kinderen komen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze 
samenleving kenmerkt. 
De groepssetting biedt daarom, in aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen 
mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht. 
  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 
Beroepskrachten gaan op een respectvolle manier met de kinderen om en zijn zich bewust van hun 
voorbeeldrol. Zij doen dit door op aangename, rustige toon met de kinderen te spreken, de 
kinderen naar hun mening te vragen en actief naar hen te luisteren. Ook zorgen de 
beroepskrachten onderling voor een prettige werksfeer. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de overdracht van normen en waarden voldoende wordt gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Leijssen) 
  Interview anderen (beroepskrachten en stagiaire) 
  Observaties 
  Pedagogisch werkplan 
  Notulen teamoverleg (vergadering 14-6-2016) 



 

7 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-06-2016 

BSO Hoera Ell te ELL 

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Beroepskwalificaties 
 Opvang in stamgroepen 
 Beroepskracht-kindratio 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens deze inspectie zijn de Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de aanwezige 
beroepskrachten en stagiaire beoordeeld. 
  
Conclusie: 
Deze verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten beoordeeld. 
  
Conclusie: 
Deze diploma's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Ieder kind behoort bij een basisgroep. De opvang vindt plaats in één basisgroep 'Mik en Mak' 
waarin maximaal 15 kinderen van 4 - 12 jaar verblijven. 
  

Leeftijd 
kinderen 

Maximale 
groepsgrootte 

Aantal medewerkers 

4 - 12 jaar                 15 1 of 2 max. 10 kinderen per pedagogisch 
medewerker 

  
Tijdens vakantieperioden vindt de buitenschoolse opvang plaats op de locatie in Heythuysen of 
Ittervoort. Tijdens studiedagen vindt de buitenschoolse opvang in Ell plaats. 
  
Per start van het nieuwe schooljaar, september 2016, zal de indeling veranderen omdat het aantal 
kindplaatsen wijzigd van 15 naar 30 kindplaatsen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en uit de roosters van de beroepskrachten (week 23 
en 24) blijkt dat de beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen vanuit de 
Wet kinderopvang. 
  
De houder heeft ook 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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Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Leijssen) 
  Interview anderen (beroepskrachten en stagiaire) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
  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 wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode kindermishandeling van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. Hiervan is de sociale kaart ingevuld en aanpassingen zijn naar 
de eigen organisatie doorgevoerd. 
Tijdens diverse overlegmomenten wordt de meldcode besproken. 
  
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud en het gebruik van de meldcode. 
Het handelen blijft in dit onderzoek buiten beschouwing omdat er zich geen concrete situatie heeft 
voorgedaan waarbij de meldcode moest worden in gezet. 
   
Conclusie: 
De vastgestelde meldcode voldoet aan de beschreven eisen. De houder bevordert de kennis en het 
gebruik van de meldcode en de wettelijke meldplicht. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Leijssen) 
  Interview anderen (beroepskrachten en stagiaire) 
  Observaties 
  Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accomodatie en inrichting’. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdeel getoetst: 
 
 Binnenruimte 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Binnenruimte 
 
De plattegrond, alsmede de opgemeten ruimte ter plekke, genoemd de gemeenschapsruimte/grote 
hal, laten een oppervlakte van 114 m2 zien. 
Dit aantal m² is voldoende voor het aantal aangevraagde kindplaatsen van 30 (30 x 3,5 = 105 
m²). De houder heeft toegezegd de noodzakelijk aanpassingen en inrichting voor september, bij 
start van het nieuwe schooljaar te hebben gerealiseerd. 
Dit zal dan ook uitdrukkelijk worden bekeken in een volgende inspectie. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
  Plattegrond 
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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) 

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, 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 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) 
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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 

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 welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Ell 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 15 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Ruijsstraat 20 
Postcode en plaats : 5981CM PANNINGEN 
Website : www.hoerakindercentra.nl 
KvK nummer : 14119365 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. van der Ploeg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 28-06-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 19-07-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 


