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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het ophogen van kindplaatsen. In opdracht 
van de gemeente Peel en Maas heeft er een onderzoek plaats gevonden of de gevraagde ophoging, 
van 40 naar 60 kindplaatsen, doorgevoerd kan worden. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over 
buitenschoolse opvang (BSO) KC Leef Kessel volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) KC Leef 
Buitenschoolse opvang (BSO) van Kindcentrum Kessel (KC) is een co-creatie van de 
koepelorganisatie Hoera Kindercentra (welke is aangesloten bij de Unitusgroep) en Stichting 
Prisma. Hoera kindercentra verzorgt kinderopvang in o.a. een viertal gemeenten in Midden-
Limburg: Peel en Maas, Leudal, Nederweert en Weert. Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag 
van 10 katholieke basisscholen, 1 openbare basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs 
in de gemeente Peel en Maas. 
Het betreft een verhuizing van BSO Hoera Kessel, locatie Schijfweg-Zuid 6 te Kessel, naar KC Leef 
Kessel, gesitueerd in basisschool de Merwijck, Merwijckstraat 16 te Kessel. 
  
BSO KC Kessel Leef is met 40 kindplaatsen opgenomen in het landelijk register en bestaat op 
maandag, dinsdag en donderdag uit 2 basisgroepen met maximaal 20 kindplaatsen voor jongere 
kinderen van 4-8 jaar en maximaal 20 kindplaatsen voor oudere kinderen van 8-12 jaar. Op de 
dagen dat het kindaantal 10 of minder is, (woensdag en vrijdag) wordt er gewerkt met 1 
basisgroep. 
  
Bij het kindcentrum is het gedachtegoed van Gert Biesta uitgangspunt van al het handelen. 
Centraal in de pedagogisch handelen staat de opvoeding tot zelfstandigheid. Vanuit deze 
kerngedachte sluit KC Leef aan bij de natuurlijke ontwikkelingsfase van elk kind. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties van 2017 beschreven: 
 29-03-2017: nader onderzoek; in opdracht van de gemeente Peel en Maas zijn bij deze 

inspectie twee voorwaarden onderzocht; de beroepskracht-kindratio en het formulier opvang in 
een tweede basisgroep. Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden, dat een 
van de twee onderzochte voorwaarden (beroepskracht-kindratio) nu voldoet aan de gestelde 
eisen en de voorwaarde 'formulier opvang in een tweede basisgroep' in de volgende jaarlijkse 
inspectie opnieuw beoordeeld wordt; 

 09-05-2017: onderzoek voor registratie: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.Deze 
locatie voldoet aan de getoetste items en kan in potentie gaan voldoen aan alle eisen die 
worden gesteld vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het passend 
inrichten van de binnenspeelruimte dient nog door de houder opgepakt te worden vóór de 
beoogde exploitatiedatum (16-05-2017); 

 26-10-2017: incidenteel onderzoek en jaarlijks onderzoek: er zijn geen 
tekortkomingen geconstateerd en de binnenruimtes zijn inmiddels passend ingericht. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen huidige (incidentele) onderzoek 
De houder heeft uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 40 naar 60 aangevraagd. De aanvraag 
is beoordeeld door middel van een bureau-inspectie en door een observatie op locatie tijdens het 
jaarlijks onderzoek. De BSO maakt gebruik van verschillende groepsruimten en de aangrenzende 
speelzaal. 
  
Uit het onderzoek is geconstateerd dat er voldoende binnenspeelruimte op locatie beschikbaar is 
om de uitbreiding toe te kennen. 
  
De houder heeft bij het wijzigingsverzoek een aangepaste versie van het pedagogisch werkplan 
meegestuurd. 
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Zie voor een toelichting de verdere inhoud van dit rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen en 
administratie’. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Wijzigingen 
  
Eerst wordt de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Wijzigingen 
 
De houder heeft op 13 maart 2018 een verzoek tot wijziging ingediend. In dit wijzigingsverzoek 
staat als beoogde exploitatiedatum 13-03-2018. Deze datum is niet uitvoerbaar, gezien datum van 
binnenkomst en afhandeltermijn. 
  
Het aantal kinderen van 60 gelijktijdig kan pas daadwerkelijk geplaatst worden, na afgegeven 
beschikking gemeente Peel en Maas. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 17-04-2018 directrice kindcentrum Leef 

en assistent-leidinggevende Hoera) 
 Wijzigingsverzoek gemeente Peel en Maas d.d. 13-03-2018 
 Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 
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Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Pedagogisch beleid 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Door de houder is een recent pedagogisch werkplan met het wijzigingsverzoek meegestuurd en 
zijn de volgende gegevens aangepast: 
 beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de 

basisgroepen 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 17-04-2018 directrice kindcentrum Leef 

en assistent-leidinggevende Hoera) 
 Pedagogisch werkplan (Kindcentrum Leef 2018-03) 
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Accommodatie 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie'. Binnen dit domein 
wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Eisen aan ruimtes 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Voor 60 kindplaatsen moet in totaal ten minste 210 m² binnenspeelruimte beschikbaar zijn. 
  
De BSO heeft 3 basisgroepen en heeft de volgende groepsruimtes tot hun beschikking: 
  
  

Basisgroep Leeftijd  Maximale groepsgrootte Aantal medewerkers 

BSO (1) 4-8 jaar (gr 1-3) Max 20 1 of 2 medewerkers 

BSO (2) 8–12 jaar (gr 4 t/m 8) Max 20 1 of 2 medewerkers 

BSO (3) 4 -12 jaar (flex) Max 20 1 of 2 medewerkers 

 BSO-ruimte 1 (jonge kinderen 4 - 8 jaar), de multifunctionele ruimte die in augustus 2017 in 
gebruik werd genomen is 133,4 m² groot en voldoet hiermee ook aan de gestelde eis van 70 
m² beschikbare binnenspeelruimte voor 20 kinderen; 

 BSO-ruimte 2 (oudere kinderen 8 - 12) + BSO-ruimte 3 (flex-kinderen van 4-12 jaar) is 
inclusief podium (techniekruimte) 130 m² groot en voldoet inclusief de 88 m² van de speelzaal 
aan de gestelde eis van 140 m² beschikbare binnenspeelruimte voor 40 kinderen. 

  
Er is aangrenzende buitenspeelruimte met voldoende vierkante meters beschikbaar. De 
buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk, aangrenzend en geheel omheind. 
De buitenruimte is in totaliteit voldoende voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Er hoeft 
niet gemeten te worden om te kunnen beoordelen dat de buitenruimte méér dan groot genoeg is. 
  
De inrichting van het buitenterrein is klaar en passend ingericht in overeenstemming met het 
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
Er zijn o.a. een speelveld van kunstgras, een schip, een pingpongtafel, een klimtoestel van banden, 
een glijbaan, boomstammen en diverse andere klimtoestellen. Er blijkt veel ruimte voor natuurlijk 
spel, met name door speelmogelijkheden op verschillende hoogtes. 
  
Conclusie: 
Er is in totaal 351 m² binnenspeelruimte beschikbaar; dit is voldoende voor de aangevraagde 
ophoging naar 60 kindplaatsen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (d.d. 17-04-2018) 
 Plattegrond (KC Leef) 
 Pedagogisch werkplan (Kindcentrum Leef 2018-03) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO KC LEEF, Kessel 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 :  J. Pijls 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 
Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 17-04-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 19-04-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 30-04-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

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