
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
BSO Hoera Laar (BSO) 
Aldenheerd 10 
6003NW Weert 
Registratienummer 149716175 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Limburg-Noord 
In opdracht van gemeente:  Weert 
Datum inspectie:    27-09-2018 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 06-12-2018 

 



 

2 van 15 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 27-09-2018 

BSO Hoera Laar te Weert 

Inhoudsopgave 

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

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

Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................... 10 

Gegevens voorziening ................................................................................................. 14 

Gegevens toezicht ...................................................................................................... 14 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ....................................................................... 15 



 

3 van 15 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 27-09-2018 

BSO Hoera Laar te Weert 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
  
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het 
model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het 
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
  
Daarnaast zijn binnen deze inspectie de nieuwe en gewijzigde kwaliteitseisen vanuit de Wet 
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang meegenomen. Deze Wet is per 01-01-2018 ingegaan. 
De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over 
buitenschoolse opvang Hoera Weert, locatie Laar volgen de belangrijkste bevindingen. Deze 
worden elders in het rapport per hoofdstuk verder uitgewerkt. 
  
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Weert, locatie Laar 
De BSO wordt samen met het kinderdagverblijf van dezelfde houder geëxploiteerd in de 
basisschool. Vanaf september 2016 is het nieuw integraal kindercentrum Laar klaar en delen 
onderwijs en opvang en andere betrokkenen één gebouw en één visie. 
  
BSO Hoera Laar biedt voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. VSO 
wordt aangeboden vanaf 7.30 uur. De naschoolse opvang start rond 15.00 uur. De BSO staat met 
30 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De BSO wordt jaarlijks bezocht door een toezichthouder van de GGD Limburg Noord: 
 29-06-2018: incidenteel onderzoek, ophoging aantal kindplaatsen van 20 naar 30; 
 21-11-2017: jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; 
 22-09-2016: jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; 
 24-05-2016: incidenteel onderzoek, beoordeling her-exploitatie (terug verhuizing). 
  
In het jaar 2015 heeft er geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden op dit adres omdat deze locatie 
tijdelijk verhuisd is. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek 
Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn met ingang van 1 januari 2018 en 1 
maart 2018 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd en tijdens dit onderzoek beoordeeld. 
  
De bevindingen uit het onderzoek zijn gebaseerd op een locatiebezoek, een gesprek met de houder 
en de aanwezige beroepskrachten en een beoordeling op documenten. 
  
De geobserveerde pedagogische praktijk voldoet ruimschoots aan de eisen voor het bieden van 
verantwoorde dagopvang. Er heerst een aangename sfeer op de BSO. De kinderen zijn actief en 
hebben het zichtbaar naar hun zin. De beroepskrachten zijn heel betrokken en gedragen zich 
sensitief en responsief naar de kinderen. Het mentorschap is op bijzondere manier inzichtelijk 
gemaakt en adequaat in praktijk gebracht. 
  
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste items voldoen aan de Wet 
kinderopvang. 
  
Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘Advies aan 
College van B&W’. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In dit onderdeel is gekeken of het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan en of 
er in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
Het pedagogisch beleidsplan is niet volledig beoordeeld; alleen de nieuwe items uit de Wet IKK 
2018 maken deel uit van dit onderzoek. 
  
De toezichthouder doet een steekproef in de praktijk om te onderzoeken of het beleid van de 
houder bijdraagt aan verantwoorde kinderopvang, de wettelijke beoogde kwaliteit en of de 
beroepskrachten handelen naar dat beleid. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin de voor Hoera kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. Het pedagogisch werkplan beschrijft hoe de 
pedagogische uitgangspunten in de praktijk worden vormgeven. 
  
De houder draagt er zorg voor dat in het kindercentrum conform dit plan wordt gehandeld. Dit 
blijkt uit de observatie van de pedagogische praktijk en uit gesprekken met de aanwezige 
beroepskrachten.  
  
Mentorschap 
Deze mentor is een beroepskracht die werkzaam is op de groep van het kind. Ouders worden 
tijdens de intake en via het ouderportaal geïnformeerd over welke beroepskracht de mentor is van 
hun kind. De mentor volgt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind middels observaties, 
kindgesprekken en het invullen van het 'smiley' formulier. Dit wordt jaarlijks met de ouders 
besproken. 
  
Afwijkende inzet beroepskrachten 
Gedurende schoolweken wordt op de bso de halfuursregeling ingezet. Er wordt op maandag tot en 
met vrijdag van 17.30 tot 18.00 gelimiteerd afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Tijdens vakanties wordt de zogenaamde drie-uursregeling toegepast. De afwijkende inzet van het 
minimum aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio is in het werkplan in 
exacte tijdblokken vastgelegd. 
  
Stagiairs en vrijwilligers 
Het kan voorkomen dat er wordt gewerkt met vrijwilligers en stagiaires. Het werkplan bevat een 
concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de 
dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij BSO Hoera Laar de vier 
basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van 
normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang worden gewaarborgd. 
  
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op een observatie op 
een maandagmiddag. Voor de pedagogische praktijkobservatie heeft de toezichthouder gebruik 
gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar 
(www.rijksoverheid.nl). 
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Observatiemoment 
Er zijn er 24 kinderen en 3 beroepskrachten aanwezig op de naschoolse opvang. De kinderen zijn 
verdeeld over 2 groepsruimten:- ruimte 1, de speelzaal, waar een klimtoestel staat; hier zijn 6 
kinderen aanwezig met 1 beroepskracht 
- ruimte 2, voormalig teamkamer; hier zijn 16 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. 
  
Twee kinderen (8+) zijn zelfstandig buiten aan het spelen; de ouders van de kinderen hebben 
hiervoor schriftelijk toestemming gegeven ('buitenspeelconract'). De beroepskracht checkt 
regelmatig of de kinderen op het schoolplein aanwezig zijn. Dit kan door de grote ramen die direct 
zicht bieden op de buitenruimte en indien nodig loopt ze even naar buiten. 
  
Een groot deel van de kinderen is aan het knutselen aan een 'griezelboekje' (nog een uitloop van 
het Halloween thema), andere kinderen zijn aan de techniekhoek bezig (timmeren). Een tweetal 
speelt in de poppenhoek. Opvallend is dat de kinderen heel geconcentreerd bezig zijn met hun 
activiteit. Ze gaan helemaal op in hun spel/activiteit en hebben zichtbaar plezier. De sfeer op de 
BSO is aangenaam, de kinderen kunnen goed samen spelen. 
  
Er is een kind voor de eerste middag aanwezig en voelt zich zichtbaar op haar gemak. Wanneer de 
ouder het kind op komt halen reageert het kind teleurgesteld, ze wil nog niet naar huis. 
  
De beroepskrachten dragen bij aan een positieve sfeer. Ze delen complimentjes uit, ondersteunen 
kinderen daar waar nodig en doen actief mee aan spel en sluiten aan wat kinderen kinderen 
vertellen. De kinderen mogen zijn wie ze zijn. De beroepskracht geeft aan dat de kinderen mogen 
kiezen wat ze willen doen, niets moet: school is school en de BSO is vrije tijd. 
  
Gedurende het onderzoek op locatie is gezien dat de houder zorg draagt voor uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
Conclusie 
Uit deze observatie blijkt dat de beroepskrachten handelen volgens de vier basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang. Zij geven invulling aan deze vier basisdoelen, zoals beschreven staan in het 
pedagogisch werkplan van BSO Hoera Laar. De geobserveerde pedagogische praktijk voldoet 
ruimschoots aan de eisen voor het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang. De aanwezige 
beroepskrachten maken een zeer betrokken indruk. 
  
   
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten 3x) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (Hoera pedagogisch beleidsplan algemeen) 
 Pedagogisch werkplan (BSO Hoera Weert, locatie Laar. Versie oktober 2018.) 
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Personeel en groepen 
 
Vanaf 1 maart 2018 is iedereen die woont of werkt op een voorziening waar kinderen worden 
opgevangen, verplicht om zich in te schrijven in het register kinderopvang. Voor de toezichthouder 
vervalt het toezicht op de VOG's. Hiervoor in de plaats komt het houden van toezicht op de 
inschrijving in het register en de daarbij behorende koppelingen. 
  
De toezichthouder doet een steekproef in de praktijk om te beoordelen of de houder voldoende 
personeel inzet, er gelimiteerd wordt afgeweken en er een achterwacht beschikbaar is. Ook wordt 
beoordeeld hoe het mentorschap in praktijk is gebracht.  
  
Bij de inzet van stagiaires dient de houder er rekening mee te houden dat hun inzet niet groter is 
dan een derde van de benodigde beroepskrachten. Vrijwilligers mogen niet langer formatief ingezet 
worden en tellen niet meer mee in de BKR.  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zijn, beschikken over een geldige verklaring 
omtrent het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Tevens 
zijn deze personen in dit systeem gekoppeld aan de houder. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de 
meest recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie-eis en 
bewijsstuk voor een passende opleiding. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op moment van de inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan wet- en regelgeving. 
  
Er wordt afwijkend ingezet (drie-uursregeling) volgens de omschrijving in het pedagogisch 
werkplan.  
  
Op de BSO is op een aantal dinsdagen een zogenaamde 'snuffelstagiaire' aanwezig. Deze stagiaire 
is boventallig en voert geen zelfstandige taken uit.  
  
Indien kinderen bij een activiteit de basisgroep verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het 
totaal aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, ten opzichte van de situatie direct 
voorafgaand aan de activiteit. 
  
Op deze locatie wordt altijd met meerdere beroepskrachten gewerkt; in een enkele keer dat een 
beroepskracht alleen staat kan zij ondersteuning vragen aan de beroepskrachten van de 
dagopvang, die in het zelfde gebouw aanwezig zijn. Ondanks dat er altijd meerdere 
beroepskrachten aanwezig zijn in het kindcentrum, is er tevens een volwassene telefonisch 
bereikbaar die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een 
calamiteit. Een lijst met namen en telefoonnummers van deze personen is op de BSO aanwezig. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
BSO Hoera Laar wekt met drie basisgroepen: 
1. De Ontdekkers: max. 10 kinderen in de leeftijd 4-8 jaar; 
2. De Bouwers: max. 10 kinderen in de leeftijd 4-13 jaar; 
3. De Onderzoekers: max. 10 kinderen in de leeftijd 4-13 jaar. 
  
Mentorschap in praktijk 
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
  
In de groepsruimte hangt een magneetbord met de namen van de kinderen en welke 
beroepskracht de mentor is. Dit verdeling is extra overzichtelijk gemaakt met gekleurde 
naamkaarten (blauw en groen voor de kinderen die op vaste dagen komen, geel voor de kinderen 
die op flexibele dagen komen) 
  
Er is een aantal smiley formulieren ingezien die de mentor met de kinderen heeft gehouden. De 
beroepskracht verteld dat wanneer een kind aangeeft iets minder 'leuk' te vinden, er gezamenlijk 
naar een oplossing wordt gezocht om het welbevinden van het kind te vergroten. Hierbij stimuleert 
de beroepskracht het kind om zelf een oplossing aan te reiken (commitment). 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten 3x) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma's beroepskrachten 
 Mentor formulieren ('Smiley' klapper) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
De jaarlijkse inschatting van risico's met behulp van een risico-inventarisatie vervalt, wel dient de 
houder ervoor te zorgen dat er een actueel veiligheid- en gezondheidsbeleid is en dat er in de 
praktijk naar zijn beleid wordt gehandeld. 
  
Het beleid dient te beschrijven wat de voornaamste risico's met grote gevolgen voor kinderen zijn 
en ook hoe de houder kinderen leert omgaan met kleinere risico's. 
  
Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, breder dan alleen het vierogenprincipe zoals 
voorheen, moet ook een plek in het beleid hebben. In het plan van aanpak omschrijft de houder 
wat de handelwijze is als bepaalde risico's zich toch voordoen. 
  
Daarnaast dient de houder ervoor zorg te dragen dat tijdens de opvang een volwassene met een 
kinder-EHBO-diploma aanwezig is.  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Er is voor BSO Hoera Laar een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van 
de op te vangen kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid bevat een plan van aanpak hoe de risico's ingeperkt worden en hoe gehandeld 
wordt zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet. 
  
De achterwachtregeling onderdeel uit van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en er wordt 
beschreven hoe het vierogenprincipe wordt toegepast, als onderdeel van het beperken van het 
risico op grensoverschrijdend gedrag. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico's met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelwijze indien deze risico's zich 
verwezenlijken. 
  
Tijdens het onderzoek op locatie is er ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is 
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen; dit is een vaste beroepskracht van BSO Laar.  
  
De medewerkers volgen jaarlijks een herhalingscursus voor kinder-EHBO. De certificaten worden 
behaald bij Alles Paletti en voldoen aan de wettelijke eisen. Het streven van Hoera is om iedere 
beroepskracht te scholen voor eerste hulp aan kinderen. Op de BSO is 1 nieuwe beroepskracht 
aanwezig; zij zal de eerst mogelijke scholingsronde deelnemen. Dit geldt eveneens voor de 
(vaste) oproepkrachten die op deze locatie werkzaam zijn.  
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
  
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De aanwezige beroepskracht weet aan te gegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling moet worden omgegaan. De meldcode is een terugkerend onderwerp 
tijdens het werkoverleg. Het stappenplan is op locatie aanwezig. 
  
Tijdens het locatiebezoek is de aanscherping van de meldcode besproken. De houder 
is geïnformeerd over het afwegingskader en de uitbreiding van het stappenplan. De periode van 1 
juli tot 31 december 2018 kan worden gezien als implementatieperiode. Vanaf 1 januari 2019 zal 
daadwerkelijk worden toegezien of er wordt gewerkt met een afwegingskader in het stappenplan 
van de Meldcode. 
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Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten 3x) 
 EHBO certificaten (3x) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (BSO Hoera Laar, versie 01-10-2018) 
 Werkdocument grote risico’s locatie BSO IKC Laar versie okt 2018. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder 
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Laar 
Vestigingsnummer KvK : 000014119365 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
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 :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weert 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 6000AZ WEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 20-11-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 13-12-2018 
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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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