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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

De houder heeft een aanvraag tot ophoging voor het aantal kindplaatsen ingediend bij de 

gemeente Peel en Maas. De houder wil deze locatie laten registreren voor 88 kindplaatsen.  

 

Op basis van dit onderzoek en onderstaande items zal bepaald worden of dit mogelijk is: 

 VOG van de houder 

 Veiligheid en gezondheid 

 vierkante meters binnen en buitenruimtes 

 Pedagogisch beleid: werkwijze 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het incidentele inspectieonderzoek (ophoging 

kindplaatsen).  

Na de feiten over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in 

het rapport per hoofdstuk uitgewerkt.  

 

Feiten over buitenschoolse opvang Hoera te Baarlo (Sprunklaan). 

Deze buitenschoolse opvang is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera Kinderopvang 

en gevestigd in basisschool 'de Diamant' (bovenbouw). 

Basisschool 'de Diamant' heeft 2 aparte vestigingen (onderbouw en bovenbouw). 

De uitbreiding zal plaatsvinden op de 'Sprunklaan' (bovenbouw). 

Op de locatie Hertog van Gelre (onderbouw) zal alleen nog VSO aangeboden worden.  

 

Deze locatie heeft 4 lokalen, een grote speelzaal en een aparte ruimte ten alle tijden ter 

beschikking. 

De houder zorgt ervoor dat alles passend ingericht wordt, zodat er na de schoolvakantie meteen 

gestart kan worden.  

 

Conclusie: 

Uit het inspectieonderzoek (praktijk) en de bijbehorende documenten blijkt dat de wijziging van 48 

naar 88 kindplaatsen doorgevoerd kan worden.  

 

Voor meer informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te lezen.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld mededeling aan 

het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij verzoekt de houder het 

volgende te wijzigen: het aantal kindplaatsen van 48 naar 88.  

 

Conclusie:  

Er wordt aan de voorwaarde van deze wettelijke eis voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Website 

 Aanvraag voor het wijzigen van het aantal kindplaatsen van 48 naar 88.  
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Pedagogisch klimaat 
 

Tijdens dit onderzoek wordt één onderdeel item getoetst van het pedagogisch beleid:  

 

 maximale omvang  

 werkwijze  

 indeling groepen aan de hand van de leeftijden (opties)  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Pedagogisch beleid 

BSO Hoera locatie de Sprunk in Baarlo, beschikt naast een algemeen pedagogisch beleidsplan van 

Hoera, ook over een locatie-specifiek plan.  

 

De maximale omvang, de leeftijdsopbouw en de werkwijze worden beschreven in het plan.   

Tijdens het onderzoek zijn er géén kinderen aanwezig en wordt de praktijk dan ook niet 

beoordeeld.  

Bij de volgende inspectie zal beoordeeld worden of het handelen in de praktijk overeenkomt met 

het beleid. 

 

Conclusie:  

Er wordt aan de voorwaarde omtrent deze wettelijke eis voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (P. Tielen en M. Hirdes) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 

 Aanvraag ophoging kindplaatsen van 48 naar 88.  
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Personeel en groepen 
 

Tijdens dit onderzoek wordt de VOG van de houder getoetst bij de aanvraag tot wijziging.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder (aanvrager) is geregistreerd en gekoppeld in het Personen Register Kinderopvang.  

 

Conclusie:  

Er wordt aan de voorwaarde van deze wettelijke eis voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 

 LRK 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid met een locatie-specifiek 

bijbehorend plan van aanpak voor locatie 'de Sprunk'.  

 

Doordat er reeds al BSO opvang van toepassing is zijn alle fyieke acties omtrent veiligheid en 

gezondheid al genomen. De algemene geldende maatregelen staan ook beschreven en zijn van 

toepassing in de praktijk.  

Tijdens de inspectie zijn er géén kinderen en wordt de praktijk niet getoetst.  

Bij de eerst volgende jaarlijkse inspectie zal getoetst worden of de maatregelen worden nageleefd 

in de praktijk en bekend zijn bij beroepskrachten.  

De kinderen die de overstap maken (Hertog van Gelre naar Sprunk) moeten ook nog eens bewust 

meegenomen worden in alle leefregels en maatregelen van deze locatie. 

 

Conclusie:  

Er wordt aan de voorwaarde van deze wettelijke eis voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

De buitenschoolse opvang heeft 4 lokalen ter beschikking van circa 54 vierkante meter per lokaal. 

Daarnaast is er een grote speel/toneelzaal (85 m²) en een extra ruimte (20 m²) die ten alle tijden 

gebruikt mag worden. In totaal heeft de opvang circa 320 m² ter beschikking.  

Er is 308 m² nodig voor 88 kindplaatsen.  

 

Twee van de vier lokalen moeten nog passend ingericht worden. De houder heeft materialen en 

meubilair besteld. Het is aannemelijk dat de houder de ruimtes vóór 6 september (start scholen) 

passend en kindvriendelijk in kan richten. De houder is hier verantwoordelijk voor. Hierdoor wordt 

deze voorwaarde nog niet beoordeeld.  

 

De buitenruimte heeft voldoende vierkante meters en mogelijkheden voor het aantal van 88 

kindplaatsen. Er is sprake van een groot speelterrein. 

 

Conclusie:  

Aan 2 van de 3 voorwaarden wordt reeds voldaan.  

Item 5.1, voorwaarde 2 kan nog niet beoordeeld worden omdat de houder nog 2 lokalen passend 

in moet richten vóór 6 september 2021. Het is aannemlijk dat deze actie tijdig uitgevoerd kan 

wordt 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (4 voormalige klaslokalen, speelzaal en extra tussenliggende ruimte) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Informatie beschikbare buitenruimte 

 Digitale meting binnenruimtes  

 Observatie binnen en buitenruimte(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 
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(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Hoera Baarlo, Sprunklaan 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045148813 

Aantal kindplaatsen : 48 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 

Adres houder : Kerkstraat 32 

Postcode en plaats : 5981 CG 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 : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  E Dekkers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Peel en Maas 

Adres : Postbus 7088 

Postcode en plaats : 5980 AB PANNINGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 19-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 22-07-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 27-07-2021 



 

12 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 19-07-2021 

BSO Hoera Baarlo, Sprunklaan te Baarlo 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 03-08-2021 
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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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