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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

In opdracht van de gemeente Peel en Maas heeft op 24-04-2017 een nader onderzoek 
plaatsgevonden. 

Omdat het een nader onderzoek betreft zijn niet alle voorwaarden onderdeel van deze inspectie. 

Met de gemeente Peel en Maas is afgesproken welke voorwaarden bij dit onderzoek beoordeeld 
worden. 

(Zie voor een overzicht van de onderzochte voorwaarden de itemlijst achter in dit rapport). 
  

  

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
BSO Hoera Panningen, locatie Kinderdrôme volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in 

het rapport per onderdeel uitgewerkt. 
  

Feiten over Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Panningen, locatie 'Kinderdrôme' 
Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Panningen, locatie 'Kinderdrome', is gehuisvest op de John F. 

Kennedylaan 247 te Panningen (gemeente Peel en Maas). De BSO is een voorziening van Hoera 

kindercentra Panningen en heeft 1 locatie buitenschoolse opvang (BSO) voor voor- en naschoolse 
opvang. 

Bij deze locatie is elke dag opvang mogelijk. Op de maandagen, dinsdagen en donderdagen komen 
er geen kinderen van buitenaf spelen in de binnenspeeltuin, met uitzondering van de vakanties. 

Hoera Panningen 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. Hoera 

kindercentra werkt nauw samen met andere organisaties (onderwijs, gemeenten, 
jeugdgezondheidszorg). 

BSO Hoera Panningen, locatie Kinderdrôme is per 17 februari 2017 met 90 kindplaatsen 
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en bestaat uit 4 

basisgroepen. 

  
Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2014 - 2017 beschreven: 

 03-11-2014: jaarlijks onderzoek: tekortkomingen op oudercommissie, pedagogisch beleid, 

beroepskracht-kindratio, verklaring omtrent gedrag; 
 30-04-2015: nader onderzoek: waarschuwingsbrief (d.d. 09 april 2015), de houder is verzocht 

de volgende acties tijdig en volledig uit te voeren: pedagogisch klimaat: pedagogisch 
beleidsplan aanvullen met omschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de 

leeftijdsopbouw van de basisgroep; pedagogisch klimaat: omschrijving toevoegen hoe de 
houder bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen aantoonbaar extra aandacht 

besteedt aan de omgang met de basisgroep; personeel en groepen: de verklaringen omtrent 

het gedrag (VOG) actualiseren. Er was één beroepskracht in het bezit van een VOG ouder dan 
twee jaar. Bovenstaande tekortkomingen in het nader onderzoek zijn opgeheven; 

 30-04-2015: jaarlijks onderzoek: tekortkoming t.a.v. oudercommissie; 
 08-03-2016; jaarlijks onderzoek; de volgende tekortkomingen zijn geconstateerd; personeel 

en groepen: beroepskracht-kindratio en ouderrecht; oudercommissie. Op 20-05-2016 heeft de 

gemeente Peel en Maas een waarschuwingsbrief naar de houder gestuurd: "Geconstateerd is 
dat u in principe de BKR hanteert, maar in het belang van de kinderen voor het eetmoment 

een tafelschikking heeft gecreëerd, waarin sec genomen de BKR niet op orde was. Daarbij was 
de registratie ook niet helemaal op orde. U heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat 

deze  situatie voor de gemeente te gedogen is. Een waarschuwing is op zijn plaats om duidelijk 
te maken dat in formele zin u in overtreding was". 

 14-02-2017: jaarlijks onderzoek: tekortkoming geconstateerd ten aanzien van de 

beroepskracht-kindratio (recidive) en de registratie (recidive). Op 16-02-2017 stuurt de 
locatieverantwoordelijke in een bijlage het stappenplan voor de administratie van de BSO 

Kinderdrôme: "Vanaf 1 maart starten we met de nieuwe formulieren zodat het niet meer mis 
kan gaan". 
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Huidige bevindingen nader onderzoek 
De toezichthouder heeft op 24 april 2017 in opdracht van de gemeente Peel en Maas bij deze 

onaangekondigde inspectie één voorwaarde onderzocht, namelijk de beroepskracht-kindratio. Ten 
tijde van de vorige inspectie op 14-02-2017 voldoet de beroepskracht-kindratio niet aan de regels 

uit de Wet kinderopvang. De gemeente Peel en Maas heeft naar aanleiding van deze tekortkoming 

op 
13-04-2017 houder een aanwijzing gestuurd en de GGD de opdracht gegeven een nader onderzoek 

uit te voeren. 
  

Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de onderzochte voorwaarde 

'beroepskracht-kindratio' nu voldoet aan de gestelde eisen. 
  

  
Zie voor de totstandkoming van de conclusie de toelichting verderop in het rapport. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen'. 
Binnen dit domein is in het kader van dit nader onderzoek, alleen de voorwaarde omtrent de 

beroepskracht-kindratio onderzocht. 

De toezichthouder beoordeelt of de eerder geconstateerde tekortkoming inmiddels is opgelost. 
  

 
Beroepskracht-kindratio 

 
Bij dit nader onderzoek heeft zowel een locatiebezoek als een documentenonderzoek 

plaatsgevonden. 

De betreffende documenten zijn op de locatie samen met de locatiemanager ingezien en 
beoordeeld. 

  
Het onderzoek naar de beroepskracht-kindratio heeft zich gericht op de inspectie dag en op de 

presentielijsten van de weken 15 en 16 van het jaar 2017. 

Hierbij is bekeken of er conform de kindaantallen, steeds het minimaal aantal vereiste 
beroepskrachten is ingezet. 

  
Hiermee kan geconcludeerd worden dat de overtreding nu is opgelost. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 24-04-2017 Mw. H. Vullings) 

 Interview (d.d. 24-04-2017 Beroepskrachten.) 
 Presentielijsten (Weeklijsten 15 en 16 van 2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Hoera Panningen, Kinderdrome 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Aantal kindplaatsen : 90 

 
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 : 24-04-2017 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 03-05-2017 
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