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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 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 wordt 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 
Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Weert, locatie Laar en basisschool St. Franciscus zijn sinds 5-
9-2016 op 'de oude locatie' Aldenheerd 10 te Weert, als IKC Laar weer terug in exploitatie gegaan. 
Gedurende het schooljaar 2015/2016 waren ze tijdelijk verhuisd naar Hoera Nederweert, op de 
Bengele 2 te Nederweert. 
  
Buitenschoolse opvang Hoera Weert, locatie Laar, die medio 2013 haar deuren geopend heeft, is 
gehuisvest in basisschool St. Franciscus. De buitenschoolse opvang wordt samen met het 
kinderdagverblijf van dezelfde houder geëxploiteerd in de basisschool. 
  
Hoera Weert 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 staat met 20 kindplaatsen voor kinderen van 4 - 12 jaar in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2013 t/m en 2016 beschreven:  
 12-09-2013: onderzoek na registratie; er is een tekortkoming geconstateerd t.a.v. 1 item uit 

pedagogisch beleidsplan; 
 14-11-2014:  jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; 
 2015: geen jaarlijks onderzoek op dit adres omdat deze locatie tijdelijk verhuisd is; 
 24-05-2016: er heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden om te beoordelen of er 

voldoende vierkante meters beschikbaar zijn voor de opvang van 20 kinderen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De huidige inspectie, uitgevoerd op donderdagmorgen 22 september 2016 betreft een 
onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Op de dag van het onderzoek zijn er 2 kinderen en 1 
beroepskracht aanwezig op de voorschoolse opvang van de BSO. 
  
Tijdens de inspectie krijgt de toezichthouder veel medewerking van de aanwezige beroepskracht en 
locatieverantwoordelijke. Zij staan de toezichthouder uitgebreid te woord. De pedagogische 
praktijk wordt door de toezichthouder als positief beoordeeld en de gevraagde documenten worden 
door de houder tijdig aangeleverd. 
Ten aanzien van de omschrijving van de werkwijze van de basisgroep heeft 
de toezichthouder overleg en overreding toegepast en heeft de houder op 3-10-2016 een 
aanvulling aangeleverd op de omschrijving van de werkwijze van de basisgroep, die voldoet. 
  
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er volledig wordt voldaan aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 
‘advies aan College van B&W’. 
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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 
 
Het pedagogisch werkplan is een concretere uitwerking van het pedagogisch beleidsplan, gericht op 
de locatiespecifieke zaken betreffende buitenschoolse opvang Hoera Weert, locatie Laar. 
  
Het pedagogisch beleidsplan is door de houder aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Het 
pedagogisch beleidsplan wordt regelmatig geactualiseerd, de laatste keer in augustus 2016. 
Ten aanzien van de omschrijving van de werkwijze van de basisgroep heeft 
de toezichthouder overleg en overreding toegepast en heeft de houder op 3-10-2016 een 
aanvulling aangeleverd op de omschrijving van de werkwijze van de basisgroep, die voldoet. 
  
Er wordt beschreven wat de visie van de houder is inzake kinderopvang, op wat voor manier de 
houder voldoet aan het uitvoeren van pedagogische competenties, emotionele veiligheid, 
persoonlijke en sociale competenties en normen en waarden. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 
 de werkwijze, de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep; 
 bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten; 
 hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen; 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is, ook in het geval van 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. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Op het moment van inspectie zijn er 2 kinderen op de voorschoolse opvang (VSO) van de 
buitenschoolse opvang en 1 beroepskracht en 1 stagiaire aanwezig. De kinderen worden 
opgevangen in een combinatiegroep (Kinderdagverblijf en BSO). Uit observaties en interviews met 
de beroepskracht blijkt dat zij bekend is met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en zorg 
draagt 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. Hieronder volgt een uitwerking van de observatie 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. 
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Kinderen op buitenschoolse opvang (BSO) van Hoera Laar zijn voor de buitenschoolse opvang 
geplaatst in een vaste basisgroep met twee vaste beroepskrachten. Op deze manier is sprake van 
vaste gezichten voor zowel beroepskrachten als kinderen. 
  
Gedurende het inspectiebezoek valt de toezichthouder op dat de twee kinderen van de 
voorschoolse opvang zich aanvankelijk vervelen in de combinatiegroep met het KDV. De stagiaire 
loopt met de kinderen naar de BSO-ruimte (boven) waar de kinderen 'clicks' kiezen en mee naar 
beneden nemen om mee te spelen. Dan pas is er sprake van een relaxte sfeer en spelen de 
kinderen volop. 
  
Bij een bezettingsgraad van 2 of 3 kinderen op de voorschoolse opvang biedt de houder de 
gelegenheid om kinderen van de BSO-groep en de KDV-groep met elkaar te laten spelen; 
bijvoorbeeld tijdens minder drukke momenten. Dit wordt toegepast aan het begin (tijdens VSO) en 
het einde van de dag (van 17.30 - 18.15u). Als er meer dan 2 of 3 BSO-kinderen zijn, splitst de 
houder de groep. Er wordt altijd zorg gedragen voor passend spelmateriaal. Dit gebeurt in de de 
praktijk conform de beschrijving in het pedagogisch werkplan. 
  
Tijdens het inspectiebezoek lopen de twee kinderen zelfstandig naar de klassen omdat ze ouder 
zijn dan kinderen van groep 2. Dit gebeurt conform de beschrijving in het pedagogisch werkplan. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de emotionele veiligheid van kinderen is 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. Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen 
om greep te krijgen op hun omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe 
handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en 
geperfectioneerd.  
  
Tijdens het inspectiebezoek ziet de toezichthouder dat er aandacht is voor beide kinderen en hun 
eigen behoeften. Waar nodig ondersteunt de beroepskracht en probeert aan de wensen van de 
kinderen tegemoet te komen. Omdat de kinderen niet alleen boven kunnen/mogen spelen, halen 
de kinderen samen met de stagiaire passend spelmateriaal van boven naar benden. 
  
De beroepskracht vindt het belangrijk om te kijken wat de kinderen willen. Er is sprake van 
passend aanbod van spelmaterialen maar vooral ruimte voor vrij spel op de voorschoolse opvang. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er voor wordt zorg gedragen dat kinderen kunnen komen 
tot persoonlijke competentie. 
  
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. 
  
Tijdens de observatie wordt gezien dat de kinderen van de voorschoolse opvang veelal samen 
spelen; met z'n tweetjes. Omdat de kinderen van de voorschoolse opvang aan de hoge tafel 
spelen, willen de KDV-kinderen ook aan de hoge tafel spelen. De beroepskracht organiseert dit 
door voor de jongere kinderen van het KDV passend spelmateriaal zoals een puzzel, stapeltoren of 
een kleurenstoof te pakken. De beroepskracht benoemt dit ook en zegt: "Die kinderen zijn al groot, 
ik pak voor jullie iets anders."   
  
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat ervoor zorg wordt gedragen dat kinderen kunnen komen tot 
sociale competentie. 
  
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 
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gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  
Tijdens de observatie ziet de toezichthouder dat de stagiaire even naar boven gaat en dit meldt bij 
de beroepskracht; ze geeft op deze manier het juiste voorbeeld door te communiceren waarom ze 
de groepsruimte verlaat. 
  
Van de kinderen van de voorschoolse opvang wordt verwacht dat ze samen opruimen voordat ze 
naar school gaan; de toezichthouder ziet dat dit in de praktijk ook gebeurt. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er afspraken en regels zijn en dat beroepskrachten hier 
naar handelen; er is zorg 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 (d.d. 22-09-2016 mevr. S. Seerden) 
  Interview anderen (beroepskracht en stagiaire) 
  Observaties (voorschoolse opvang 7.30 - 8.30u) 
  Pedagogisch werkplan (pedagogisch werkplan BSO Hoera Weert, locatie Laar 2016-08) 
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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 het gedrag 
 Passende beroepskwalificatie 
 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 
 
Tijdens de inspectie is 1 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van 1 nieuwe beroepskracht, en van 
de interieurverzorgster ingezien en beoordeeld. 
  
Tevens zijn de VOG's van 2 stagiaires die op deze locatie werkzaam zijn ingezien en beoordeeld. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie is het diploma van een (nieuwe) beroepskracht beoordeeld. 
  
Deze locatie heeft geen beroepskrachten in opleiding. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Ieder kind van BSO Hoera Weert, locatie Laar hoort bij een basisgroep en bestaat uit maximaal 
twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen 
eindigt.  
  

Leeftijd kinderen Maximale groepsgrootte Aantal medewerkers 

4 - 13 jaar 20 ( één basisgroep) 1 of 2 
Max. 10 kinderen per pedagogisch medewerker 

  
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er 2 kinderen van de voorschoolse opvang (VSO) en 3 kinderen van 
het kinderdagverblijf en 1 beroepskracht en stagiaire aanwezig op de combinatiegroep (KDV en 
VSO). De beroepskracht-kindratio voldoet aan de regels uit de Wet kinderopvang. Ook uit een 
steekproef van presentielijsten en het personeelsrooster van week 36 en 37 blijkt, dat de houder 
voldoende personeel inzet voor het aantal kinderen tijdens de voor- en naschoolse opvang van de 
BSO. 
  
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
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Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 22-09-2016 mevr. S. Seerden) 
  Interview anderen (beroepskracht en stagiaire) 

  
Verklaringen omtrent het gedrag (1 (nieuwe) beroepskracht, 2 stagiaires en 
interieurverzorgster) 

  Diploma's beroepskrachten (1 beroepskracht) 
  Presentielijsten (week 36 en 37) 
  Personeelsrooster (week 36 en 37) 
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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 bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode van de Brancheorganisatie 
Kinderopvang. Hiervan is de sociale kaart ingevuld en aanpassingen zijn naar de eigen organisatie 
doorgevoerd. 
  
Uit het gesprek met de aanwezige beroepskracht blijkt dat zij weet welke stappen ze moet nemen 
bij een vermoeden en weten op welke signalen ze kan letten. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 22-09-2016 mevr. S. Seerden) 
  Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie en inrichting'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 
 Binnenspeelruimte 
 Buitenspeelruimte 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Binnenruimte 
 
Volgens de Wet Kinderopvang dient er 3,5 m² binnenspeelruimte per kind aanwezig te zijn. De 
beschikbare 132 m² is voldoende voor de 20 kindplaatsen van de BSO. 
  
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen; er is een verkleedhoek, chillhoek, er zijn knutselmaterialen, hoge tafels en een 
huiselijke kast. Er is volgens de locatieverantwoordelijke bewust gekozen voor geen tv. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Uit de op 24-05-2016 door de houder aangeleverde plattegrond van de buitenruimte, blijkt dat er 
in totaal 1834 m² buitenspeelruimte beschikbaar is. Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten 
minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.  
  
BSO Hoera Weert, locatie Laar maakt gebruik van een omheinde buitenspeelplaats voor de 
kinderen van de basisschool St. Franciscus. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het 
kindercentrum en is direct toegankelijk voor de kinderen van de BSO. 
  
Ten tijde van de inspectie is de buitenspeelruimte passend ingericht met een klimtoestel, een 
pingpongtafel, een familieschommel, een buitelstang, een klimmuur, een voetbalveldje en er is 
passend spelmateriaal aanwezig (fietsjes, ballen etc.). 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Plattegrond (IKC Laar) 
 Binnen- en buitenobservatie 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft 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) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(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) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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) 

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) 
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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) 

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) 



 

14 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 22-09-2016 

BSO Hoera Laar te WEERT 

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) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(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) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte 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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Laar 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
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 :  J. Pijls 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weert 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 6000AZ WEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 22-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 12-10-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 24-10-2016 
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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. 

 
 
 

 




