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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. 

Dit rapport is tot stand gekomen door 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. 

  

Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst.  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het BSO 

Hoera Baarlo, de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders 
in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 

  
Feiten over Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Baarlo locatie 'Hertog van Gelre' 

Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van Gelre', is gehuisvest op de Hertog 

van 
Gelrestraat 47 te Baarlo (gemeente Peel en Maas) en is gesitueerd in basisschool de Panta Rhei 

waar tevens een kinderdagverblijf (KDV) van Hoera Baarlo is gevestigd. 
Hoera Baarlo is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera. Hoera kindercentra is onderdeel van 

Unitus welzijnsgroep voor welzijn en kindercentra in de gemeenten Peel & Maas, Nederweert, 

Weert en Leudal met tientallen locaties kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 
  

De BSO heeft 80 kindplaatsen voor kinderen van 4 - 12 jaar en bestaat uit uit de volgende 
basisgroepen:  

 Groep Panta Rhei onderbouw: maximaal 20 kinderen van 4 - 8 jaar; 
 Groep Panta Rhei bovenbouw: maximaal 20 kinderen van 8 - 12 jaar; 

 Groep Omnibus: maximaal 10 kinderen van 4 - 12 jaar; 

 Groep Bollenberg: maximaal 20 kinderen van 4 - 12 jaar. 
  

Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 

inspecties uit 2014 - 2016 beschreven: 

 05-08-2014: jaarlijks onderzoek, er is 1 tekortkoming geconstateerd t.a.v. personeel en 
groepen; wanneer kinderen van de BSO (tijdelijk) in een andere dan de vaste basisgroep 

worden opgevangen dient de ouder hiervoor/daarvoor schriftelijk toestemming te geven voor 
een bepaalde periode; 

 19-11-2014: incidenteel onderzoek i.v.m. ophoging kindplaatsen van 60 -> 80 kinderen; 
 04-05-2015: jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; 

 19-10-2015: jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; 

 16-02-2016: jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  

  
Bevindingen op hoofdlijnen 

De huidige inspectie, uitgevoerd op dinsdagmiddag 21 maart 2017 betreft een onaangekondigd 

jaarlijks onderzoek. Er heeft zowel een documentenonderzoek plaatsgevonden als een 
praktijkonderzoek. 

  
De toezichthouder krijgt tijdens de inspectie veel medewerking van de zeer betrokken 

aanwezige beroepskrachten, de assistent-locatieverantwoordelijke en de locatieverantwoordelijke. 
  

De beroepskrachten kennen de kinderen en hun bijzonderheden goed. Uit een interview met 

beroepskrachten blijkt dat er veel aandacht is voor kinderen met ander gedrag. De houder 
faciliteert de beroepskrachten door middel van een scholing 'nieuwe autoriteit'. De pedagogische 

praktijk wordt door de toezichthouder als positief beoordeeld en de gevraagde documenten worden 
door de locatieverantwoordelijke tijdig aangeleverd. 
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Tijdens het onderzoek 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. 
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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: 

  

 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk 

  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 

op basis van de wettelijke criteria. 
  

 

Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor BSO Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van 
Gelrestraat', kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 

  

Inhoudelijk is het pedagogisch werkplan bij eerdere inspecties getoetst en het voldoet. 
  

Conclusie:  
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 

 
 

Pedagogische praktijk 

 
De inspectie vindt plaats op een dinsdagmiddag gedurende de naschoolse opvang van de BSO. Op 

het moment van inspectie zijn er 4 groepsruimtes open en zijn er 41 kinderen aanwezig. 3 
Kinderen gaan met 1 beroepskracht naar de zwemles. De meerderheid van de kinderen speelt 

buiten en een klein groepje van 5 kinderen neemt binnen deel aan een knutselactiviteit. Uit 

observaties en interviews met 6 beroepskrachten blijkt dat zij bekend zijn met de inhoud van het 
pedagogisch beleidsplan van Hoera en zorg dragen voor de uitvoering er van. 

  
Er is een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd en er is geobserveerd en getoetst aan de 

hand van een veldinstrument voor de pedagogische praktijk voor kinderen in de leeftijd van 4 - 12 
jaar. Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieronder volgt een 

samenvatting van een veelheid aan waarnemingen per pedagogische doelstelling. 

  
Emotionele veiligheid: 

Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. 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. 

  
Kennen/herkennen 

De beroepskrachten kennen ieder kind van de naschoolse opvang. Zij noemen de kinderen bij 
naam en de kinderen kennen elkaar onderling. De beroepskracht weet dat een van de kinderen die 

binnen speelt, hockeyt en de toezichthouder ziet dat er uitwisseling plaats vindt over deze sport. 
Een ander kind vertelt over de Efteling in verband met een studiedag morgen, van school. Andere 

kinderen vertellen mee over de Efteling, tijdens de knutselactiviteit. Een van de kinderen tekent 

een attractie uit de Efteling en de beroepskracht sluit in haar gesprek hierop aan. Het betreffende 
kind geniet zichtbaar van deze persoonlijke aandacht. Het kennen van een kind en zijn 

bijzonderheden bevordert een gevoel van emotionele veiligheid bij een kind. 
  

Extra steun aan kwetsbare kinderen 

Een beroepskracht vertelt over de extra steun aan en gesprekjes met kwetsbare kinderen. Er 
gelden speciale afspraken en regels voor één van de kinderen op de BSO, wanneer bijvoorbeeld de 

emoties oplopen en in verband met regulering van gedrag. Één van de beroepskrachten is als vast 
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aanspreekpunt/gezicht aan dit kind gekoppeld; kinderen krijgen extra steun wanneer nodig en een 
beroepskracht vertelt over het positieve effect van deze extra steun/aanpak bij één van de 

kinderen. 
Uit bovenstaande observaties blijkt dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van emotionele 

veiligheid. 
  

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.  

  

Kwaliteit spelmateriaal en passend aanbod. 
Er zijn voldoende spel- en speelmaterialen waar de kinderen uit kunnen kiezen. De meeste 

kinderen kiezen voor buitenspelen in verband met het mooie voorjaarsweer. De kinderen 
voetballen en er wordt gebruik gemaakt van het speeltoestel (klimtoestel) of buitelstangen. Er is 

sprake van samenspel en individueel spel. Een klein groepje heeft gekozen voor de knutselactiviteit 
binnen. 

  

Responsief  
Beroepskrachten reageren op signalen van individuele kinderen. Een voorbeeld: een van de 

kinderen uit de Mickey en Minnie-groep vraagt of de beroepskracht even mee loopt naar het toilet. 
De beroepskracht reageert sensitief en benoemt naar de andere kinderen dat ze even mee loopt 

naar het toilet. 

  
Tijdens het buitenspel vraagt een van de kinderen', als de bal over het hek verdwijnt, eerst 

toestemming aan de beroepskracht of hij de bal mag gaan halen. 
  

Bij het knutselen reageert de beroepskracht door te zeggen: "Kei mooi gemaakt!"  De 
beroepskracht geeft een compliment; hiermee wordt het kind gezien en groeit het zelfvertrouwen 

van een kind. 

  
Uit bovenstaande observaties blijkt dat de houder er voor zorg draagt dat kinderen de mogelijkheid 

krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
  

Sociale competentie: 

Het samenzijn met vertrouwde beroepskrachten en bekende leeftijdsgenoten bevordert de 
ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 

leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 

verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  

Regie voeren en oefenen conflicthantering 

Tijdens de observatie ziet de toezichthouder dat een beroepskracht de regie voert. Ze vraagt de 
kinderen om eerst samen de bekers op te ruimen, voordat ze naar buiten gaan spelen. Een van de 

kinderen vraagt hulp aan de beroepskracht bij het aantrekken van zijn jas. De beroepskracht 
stimuleert het kind, "probeer 't eens", alvorens ze het kind helpt met de ritssluiting. 

  

Deel van een groep 
Kinderen op BSO Hoera Baarlo worden geplaatst in één van de vier bso-groepen voor de 

naschoolse opvang. Deze plaatsing gebeurt op basis van de school waarop het kind zit. 
  

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder er voor zorg draagt dat kinderen de 
mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. 

  

Waarden en normen: 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 

Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 

gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 

functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  

  
  



 

7 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-03-2017 
BSO Hoera Baarlo te Baarlo 

  
Afspraken en regels 

Er zijn duidelijke regels op de groepen en beroepskrachten gaan hier op consequente wijze mee 
om. De toezichthouder observeert dat de kinderen op verzoek van de beroepskrachten samen het 

gebruikte speelgoed opruimen, voordat ze naar buiten gaan. De beroepskracht spreekt een van de 
kinderen aan over de gele potloden: "In 't gele mandje, weet je nog?" 

  

Ook uit andere voorbeelden blijkt dat er regels zijn, waar beroepskrachten op toe zien. 
Bijvoorbeeld het wassen van de handen na toiletbezoek en de afspraak dat kinderen 

een polsbandje dragen gekoppeld aan de gekozen activiteit. Als kinderen naar huis gaan melden ze 
zich af bij de beroepskracht en leveren ze hun polsbandje in. 

  

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder zorg draagt voor de overdracht van normen en 
waarden. 

  
Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen en 
ass. LM mw. C. Keulards d.d. 21-03-2017) 

 Interview (assistent-locatieverantwoordelijke Mw. C. Keulards en beroepskrachten d.d. 21-03-
2017) 

 Observaties (naschoolse opvang d.d. 21-03-2017) 

 Website (www.hoerakinderopvang.nl) 
 Pedagogisch werkplan (Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van Gelrestraat' versie 01-2017) 
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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: 
  

 Verklaringen omtrent gedrag 
 Passende beroepskwalificaties 

 Opvang in groepen 

 Beroepskracht-kindratio 
  

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag 

 
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van 4 beroepskrachten die op 

de BSO werkzaam zijn en van 3 stagiaires ingezien en beoordeeld. 
  

Uit de toetsing blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een binnen de kinderopvang geldig 

VOG afgegeven op de juiste functie-aspecten en vallend binnen de continue screening in de 
kinderopvang. De stagiaires beschikken over een VOG die niet ouder is dan twee jaar. 

  
Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 

 

Passende beroepskwalificatie 
 

Tijdens het inspectiebezoek zijn de diploma's van 4 beroepskrachten die op de BSO werkzaam zijn, 
ingezien en beoordeeld. Deze beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden 

passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 

  
Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 

 
Opvang in groepen 

 

De opvang bij BSO Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van Gelre' vindt plaats in 4 basisgroepen en 
bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de  leeftijd waarop het 

basisonderwijs voor die kinderen eindigt:  
  

 Groep Panta Rhei onderbouw (groepsruimte is de huiskamer): maximaal 20 kinderen van 4 - 8 

jaar; 
 Groep Panta Rhei bovenbouw (groepsruimte is de keuken): maximaal 20 kinderen van 8 - 12 

jaar 
 Groep Omnibus (groepsruimte is de Mickey en Minnieruimte): maximaal 10 kinderen van 4 - 

12 jaar; 
 Groep Bollenberg (groepsruimte is de hal): maximaal 20 kinderen van 4 - 12 jaar. 

  

Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Beroepskracht-kindratio 
 

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
  

Tijdens deze inspectie op dinsdagmiddag 21 maart 2017 is de inzet van beroepskrachten per groep 

op de BSO als volgt: 
  

 Groepen BSO  Aantal kinderen 

aanwezig  

Aantal 

beroepskrachten 

ingezet  

Aantal 

beroepskrachten 

vereist  

Panta Rhei 
onderbouw 4 - 8 

jaar  

12 2 2 

Panta Rhei 

bovenbouw 8 - 12 
jaar  

9 1 1 

Omnibus 
4 - 12 jaar  

8 1 1 

Bollenberg 
4 - 12 jaar  

12 2 2 

   

Na steekproeven uit de aanwezigheidslijsten en de roostering van week 10, 11 en 12 van 2017 

blijkt dat er voldaan wordt aan de geldende eisen ten aanzien van de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groepen. 

  
Wanneer er bijvoorbeeld aan het einde van de dag wordt afgeweken van de beroepskracht-

kindratio, staat conform de wet- en regelgeving minimaal de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten op de groep. 

  

Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen en 

ass. LM mw. C. Keulards d.d. 21-03-2017) 
 Interview (assistent-locatieverantwoordelijke Mw. C. Keulards en beroepskrachten d.d. 21-03-

2017) 
 Observaties (naschoolse opvang d.d. 21-03-2017) 

 Sociale kaart (Hoera Baarlo) 
 Website (www.hoerakinderopvang.nl) 

 Diploma's beroepskrachten (4 beroepskrachten) 

 Presentielijsten (Week 10, 11 en 12 van 2017) 
 Personeelsrooster (Week 10, 11 en 12 van 2017) 
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Ouderrecht 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Binnen dit domein 

wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 

 Oudercommissie 
  

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 

oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  

 
Oudercommissie 

 
De houder heeft een oudercommissie voor Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van Gelrestraat'. Deze 

commissie bestaat uit 6 ouders van kinderen van de BSO als van het KDV. 

  
Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen en 
ass. LM mw. C. Keulards d.d. 21-03-2017) 

 Website (www.hoerakinderopvang.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) 

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)  



 

12 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-03-2017 
BSO Hoera Baarlo te Baarlo 

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) 

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) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 

vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Hoera Baarlo 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Aantal kindplaatsen : 80 

 
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 : 21-03-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 24-04-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 03-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 10-05-2017 
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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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