
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
BSO Hoera Grashoek (BSO) 
Past. Kengenstraat 1 
5985PV Grashoek 
Registratienummer 158254429 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Limburg-Noord 
In opdracht van gemeente:  Peel en Maas 
Datum inspectie:    13-12-2016 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 23-01-2017 

 



 

2 van 23 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 13-12-2016 

BSO Hoera Grashoek te Grashoek 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

Het onderzoek ............................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ........................................................................................... 5 

Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................... 16 

Gegevens voorziening ................................................................................................. 22 

Gegevens toezicht ...................................................................................................... 22 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ....................................................................... 23 



 

3 van 23 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 13-12-2016 

BSO Hoera Grashoek te Grashoek 

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 inspectiebezoek heeft 12 maanden na onderzoek voor registratie (na overname door Hoera, 
van alle Kindcentra's Peel en Maas) plaatsgevonden. 
Tijdens deze inspectie zijn alle voor deze opvangvorm geldende voorwaarden onderzocht. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
buitenschoolse opvang Hoera Grashoek, locatie 'de Horizon' en de inspectiegeschiedenis, volgen de 
belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  
Feiten over BSO Hoera Grashoek 
Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Grashoek, locatie de Horizon is sinds 1 januari 2016 onderdeel 
van Hoera kindercentra. Hoera kindercentra verzorgt kinderopvang in een viertal gemeenten (in 14 
dorpen) in Midden-Limburg. Er vallen rond de 40 kinderdagverblijven en BSO’s onder deze 
organisatie. 
  
Het kindercentrum, waar naast de BSO tevens peuteropvang van Hoera gehuisvest is, is gesitueerd 
in basisschool 'de Horizon' te Grashoek. De BSO heette tot januari 2016 'Oki Doki de Horizon', en 
was vóór de overname door Hoera, onderdeel van de Stichting Kindcentra Peel en Maas. 
De BSO maakt gebruik van een klaslokaal van basisschool 'de Horizon'. 
  
De BSO heeft één groep buitenschoolse opvang en is met 20 kindplaatsen in het Landelijk Register 
Kinderopvang opgenomen. De groep is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De BSO biedt 
momenteel 5 ochtenden voorschoolse opvang (maandag t/m vrijdag) en 3 middagen naschoolse 
opvang. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspectie uit 2015 beschreven. 
  
14-12-2015: Vanwege de overname van het kindercentrum door Hoera heeft er een onderzoek 
voor registratie plaatsgevonden. In overleg met de gemeente Peel en Maas heeft alleen de 
beoordeling van het VOG rechtspersonen en deels de beoordeling van het pedagogisch beleidsplan 
plaats gevonden. 
Op grond van het onderzoek is geconcludeerd dat het kindercentrum onder de naam van de nieuwe 
houder in het Landelijk Register Kinderopvang kan worden opgenomen. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op dinsdag 13 december 2016, betreft een onaangekondigd 
jaarlijks inspectie. 
De observatie heeft op een dinsdagochtend tijdens de voorschoolse opvang plaatsgevonden. Op de 
dag van het onderzoek zijn er 4 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig op de voorschoolse opvang 
van de BSO. 
  
Bij aankomst van de toezichthouder komen de kinderen met hun ouders binnen en spelen de 
kindere aansluitend vrij spel in de groepsruimte. 
  
Tijdens deze jaarlijkse onaangekondigde inspectie is er geen overtreding geconstateerd. Er is wel 
een opmerking geplaatst op het volgende onderdeel: 
  
 Domein 3 : Veiligheid en gezondheid: item 3.1 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
  
Hierdoor kan gesteld worden dat de houder volledig voldoet aan de getoetste eisen van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; de houder dient de opmerking ter harte te 
nemen. 
Bij een volgende inspectie zal hier opnieuw naar gekeken worden (zie voor meer toelichting de 
informatie bij het betreffende domein). 
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Tijdens de inspectie krijgt de toezichthouder veel medewerking van de aanwezige beroepskracht. 
Zij staat de toezichthouder uitgebreid te woord. De beroepskracht kent de kinderen en hun 
bijzonderheden goed. De pedagogische praktijk wordt door de toezichthouder als positief 
beoordeeld en de gevraagde documenten worden door de locatieverantwoordelijke tijdig, per e-
mail aangeleverd. 
  
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 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Kinderopvang in de 
zin van de Wet kinderopvang’. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Kinderopvang in de zin van de wet. 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
  
Bij buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Grashoek, locatie 'de Horizon', worden kinderen 
opgevangen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. Gedurende de opvang wordt de kinderen verzorging en 
opvoeding geboden en er wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. 
  
De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (d.d. 13-12-2016 beroepskracht) 
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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 
 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 Grashoek, locatie 'de Horizon'. 
  
Het pedagogisch beleidsplan is door de houder aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Het 
pedagogisch beleidsplan wordt regelmatig geactualiseerd, de laatste keer in september 2016. 
  
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. 
Verder wordt 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 op dinsdagmorgen zijn er 4  kinderen aanwezig op de 
voorschoolse opvang van de BSO en één beroepskracht. Uit observaties en uit het interview met de 
beroepskracht blijkt dat zij bekend is met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en zorg 
draagt voor de uitvoering er van. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-13 jaar (2015). 
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 
zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 
  
Kinderen op buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Grashoek, locatie 'de Horizon' zijn geplaatst in 
een vaste groep met vaste beroepskrachten. Op deze manier is sprake van vaste gezichten voor 
zowel beroepskrachten als kinderen. 
  
De beroepskracht begroet de kinderen bij binnenkomst en heeft uitgebreid aandacht voor 
wat de kinderen willen gaan doen. Hiermee geeft de beroepskracht aandacht aan de kinderen en 
sluit zij aan om de overgang van thuis naar de voorschoolse opvang soepel te laten verlopen. 
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Verder valt het de toezichthouder op dat de beroepskracht betrokken is, haar aandacht verdeelt en 
ziet als een van de kinderen iets wil vragen of wil vertellen. De beroepskracht reageert sensitief 
door een van de kinderen te laten vertellen over zijn bevindingen in groep 5 van de basisschool. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen zich op hun gemak voelen. De kinderen komen 
vrolijk naar de BSO. De kinderen mogen zelf iets om te spelen pakken en spelen vrij spel totdat ze 
naar school gaan. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd is.   
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
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. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
De bso-ruimte heeft verschillende activiteitenhoeken, waar kinderen voldoende aan hun trekken 
komen. Er is een grote variatie aan spelmaterialen; twee kinderen kleuren een kleurplaat die ze 
nog af willen maken en de andere kinderen spelen met een soort 'Knex'. 
Tijdens de observatie is er veel uitwisseling tussen de beroepskracht en de kinderen over 
allerhande zaken. Er volgt een gesprek met kinderen of ze wel buiten spelen in verband met de 
regen. De beroepskracht geeft aan dit even van tevoren te overleggen met school. 
  
Er wordt met regelmaat waardering voor de kinderen uitgesproken door de beroepskracht. Door 
het geven van complimentjes wordt het positief zelfbeeld versterkt. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd is.   
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van sociale competentie te komen. 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers 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. 
  
De beroepskracht stimuleert het samenspel door samen met het constructiemateriaal te spelen en 
het speelgoed te delen. De beroepskracht is betrokken bij het spel en vraagt of ze kan helpen om 
de oranje stokjes uit te sorteren. De kinderen stemmen in met haar voorstel. Aansluitend aan 
deze activiteit spelen alle vier de kinderen 'tik, tik, wie ben ik'. 
  
Tijdens de observatie wordt gezien dat de kinderen prettig samen spelen en veel vertellen tegen de 
beroepskracht. Op deze manier is de voorschoolse opvang een sociaal gebeuren, waarbij 
ondertussen gepraat wordt over alledaagse dingen. 
De kinderen ruimen de gebruikte spullen samen op voordat ze naar school vertrekken.  
  
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat kinderen voldoende mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling 
van sociale competentie te komen. 
  
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.  
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. 
  
Dat regels bekend zijn blijkt onder meer uit het feit dat de toezichthouder ziet dat de 
beroepskracht zelf het goede voorbeeld geeft van sociale vaardigheden in de omgang met de 
kinderen en met elkaar. Ze praat op vriendelijke toon, zegt "alsjeblieft" en "dank je wel" en helpt 
kinderen indien nodig. De beroepskracht praat op ooghoogte met de kinderen aan tafel. 
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Als een van de kinderen naar het toilet moet, wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd aan de 
beroepskracht; hieruit blijkt dat kinderen bekend zijn met deze afspraak. 
  
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat de houder zorg draagt voor de overdracht van waarden en 
normen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (d.d. 13-12-2016 beroepskracht) 
 Observaties (voorschoolse opvang 7.30-8.30u d.d. 13-12-2016) 
 Pedagogisch werkplan (2016-09, Pedagogisch werkplan BSO Hoera Grashoek, De Horizon) 
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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; 
 Gebruik van de voorgeschreven voertaal. 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie zijn 2 Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG's) van de aanwezige 
beroepskracht en assistent-leidinggevende van deze locatie ingezien en beoordeeld. 
  
Op deze locatie zijn geen vrijwilligers of stagiaires werkzaam. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma's van twee beroepskrachten ingezien en beoordeeld. Deze 
beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in 
de cao kinderopvang is opgenomen. 
  
Deze locatie heeft geen beroepskrachten in opleiding. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang bij BSO Hoera Grashoek, locatie 'de Horizon' vindt plaats in één basisgroep, 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd 4 - 12 jaar. In totaal zijn er 20 kindplaatsen bij BSO Hoera 
'de Horizon'. 
  
Er wordt voorschoolse opvang aangeboden van maandag t/m vrijdag. Naschoolse opvang 
(NSO) wordt aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag worden de 
kinderen opgehaald door een taxi en wordt en NSO aangeboden op een locatie in Panningen, BSO 
Kinderdrôme. 
  
  

Leeftijd  Maximale groepsgrootte  Aantal medewerkers  

4 - 12 jaar Max. 20 1 of 2 medewerkers 
Max. 10 kinderen per medewerker 

  
  
Kinderen op deze locatie worden niet in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep 
opgevangen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er vier kinderen en één beroepskracht aanwezig op de voorschoolse 
opvang van de BSO. Dit voldoet aan de regels uit de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. Ook 
uit presentielijsten en het personeelsrooster van week 44 t/m week 50 blijkt dat de houder 
voldoende personeel inzet voor het aantal kinderen in de groep, op de voor-en naschoolse 
opvang van de BSO. Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  

BSO Aantal aanwezige 
kinderen  

Aantal aanwezige 
beroepskrachten     

Aantal benodigde 
beroepskrachten     

Voorschoolse opvang                 4               1               1 

  
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang wordt Nederlands met de kinderen gesproken. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (d.d. 13-12-2016 beroepskracht) 
 Observaties (voorschoolse opvang 7.30-8.30u d.d. 13-12-2016) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (vaste beroepskracht en assistent-locatieverantwoordelijke) 
 Diploma's beroepskrachten (vaste beroepskracht en assistent-locatieverantwoordelijke) 
 Presentielijsten (week 44 t/m 50 van 2016) 
 Personeelsrooster (week 44 t/m 50 van 2016) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft in mei 2016 de jaarlijkse inventarisatie gemaakt van risico's veiligheid en 
gezondheid. Bij het in kaart brengen van de risico's is een format gebruikt, die gebaseerd is op de 
door het LCHV en Stichting Consument en Veiligheid ontwikkelde methodes. 
De risico-inventarisatie is door de locatieverantwoordelijke uitgevoerd en heeft betrekking op de 
situatie bij de huidige inspectie. De inventarisatie is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
  
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn actieplannen gemaakt en veiligheidsverslagen 
opgesteld. 
  
Op locatie zijn ongevallenregistratieformulieren aanwezig. Er hebben zich geen ongevallen 
voorgedaan, daarom zijn er geen ingevulde formulieren. De voorwaarde omtrent de registratie van 
ongevallen is om die reden niet beoordeeld. 
  
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Uit het interview met de 
beroepskracht blijkt dat zij goed bekend is de met de risico-inventarisaties en het bijhouden er 
van. 
  
Veiligheid en gezondheid in de praktijk: 
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen 
over het algemeen voldoende gewaarborgd is. Bijvoorbeeld: 
  
 De beroepskracht vraagt aan de toezichthouder om de aangeboden koffie op het aanrecht te 

plaatsen in verband met de veiligheid van de kinderen. 
 
Opmerking: 
De toezichthouder constateert dat de radiator in de keuken van de buitenschoolse opvang niet is 
afgeschermd met omkasting. In het actieplan staat voor de uitvoering van deze 
veiligheidsmaatregel de deadline van 01-11-2016 beschreven. In de praktijk geldt de afspraak dat 
kinderen niet in de keuken komen. Gedurende het inspectiebezoek hanteert de beroepskracht 
consequent deze afspraak. De houder dient de radiator echter zo spoedig mogelijk te voorzien van 
de omkasting, conform het actieplan. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
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. 
  
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door het in ieder geval te 
bespreken en door het organiseren van een thema-avond omtrent meldcode kindermishandeling. 
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Uit het interview met de aanwezige beroepskracht blijkt dat zij weet welke stappen ze moet nemen 
bij een vermoeden en weet op welke signalen ze kan letten. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (d.d. 13-12-2016 beroepskracht) 
 Observaties (voorschoolse opvang 7.30-8.30u d.d. 13-12-2016) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (mei 2016) 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Veiligheidsverslag 
 Gezondheidsverslag 
 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 
 
De opvang vindt plaats in een vriendelijk en verzorgd ogende, voor de kinderen vaste ingerichte 
groepsruimte. 
  
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte 
(speelzaal). 
  
De inrichting van de groepsruimte is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. In de groepsruimte 
zijn diverse speelhoeken voor de kinderen ingericht. Er is een keukentje, tafelvoetbal, 
een leeshoek, een bank om te chillen en een hoge werktafel. 
In de open kasten staan puzzels, knutselspullen en speelgoed binnen bereik van de kinderen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
  
De buitenruimte van Hoera 'de Horizon' is omheind. De ruimte is voorzien van tegels. Ook is er een 
zandbak aanwezig. De kinderen kunnen ook klimmen op het aanwezige klimtoestel. De 
buitenruimte biedt de mogelijkheid tot individueel spel, maar ook tot samenspel o.a. balspelen, 
rollen-spel etc. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Binnen dit domein 
worden de volgende onderdelen getoetst: 
 
 Informatie 
 Oudercommissie 
 Klachten en geschillen 2016 
 Klachten 2015 en voorgaande jaren 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert ouders via: 
 de website; 
 tijdens het intakegesprek; 
 formulieren en protocollen; 
 diverse vormen van digitale informatie, zoals via Facebook, Twitter of digitale nieuwsbrieven. 
  
Het GGD inspectierapport is inzichtelijk op de website van de houder. 
  
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
  
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Oudercommissie 
 
Er is voor BSO Hoera Grashoek, locatie 'de Horizon' een oudercommissie ingesteld bestaande uit 
twee ouders. Zij vertegenwoordigen zowel de buitenschoolse opvang (BSO) als het 
peuterprogramma. De oudercommissie vergadert ca. 4x per jaar. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: - een gedraging van de 
houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; - de overeenkomst tussen 
de houder en de ouder.  
  
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: - de klacht zorgvuldig onderzoekt; - de ouder zoveel mogelijk op de 
hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; - de klacht, rekening houdende met de aard 
ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; - de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de 
houder, wordt afgehandeld; - de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de 
klacht verstrekt; - in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen 
zullen zijn gerealiseerd. 
  
De houder is per 21-01-2016 aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
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- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
De houder is per 1 januari 2016 in exploitatie gegaan. 
  
Om deze redenen zijn de voorwaarden omtrent klachten 2015 niet beoordeeld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (d.d. 13-12-2016 beroepskracht) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Klachtenregeling (Klachtenformulier Hoera 2016-06 en stroomschema klachtenprocedure Hoera 

2016-06) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

 

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) 
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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) 

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) 

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) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 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) 
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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) 

De houder heeft 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. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(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) 

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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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) 
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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) 

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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Grashoek 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
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 : 13-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 17-01-2017 
Zienswijze houder : 18-01-2017 
Vaststelling inspectierapport : 23-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 30-01-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Op 13 december J.L heeft de inspecteur een inspectie op onze locatie in Grashoek uitgevoerd. Wij 
zijn blij te vernemen dat zij geconstateerd heeft dat er voldaan wordt aan alle wettelijke 
voorwaarden. 
De radiator in de keuken zal op korte termijn voorzien worden van een omkasting. 
Met dank aan de inspecteur voor de prettige samenwerking. 
  
Petra Tielen 
Clustermanager 
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