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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken zijn de inspectieactiviteiten met
behulp van het model risicoprofiel bepaald.
Risicogestuurd toezicht betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder
intensief waar gebleken is dat dit kan. Hierbij ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde jaarlijkse onderzoek. Na de feiten
over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per
hoofdstuk uitgewerkt.
Feiten over kindercentrum Hoera Groenling te Panningen. Deze kinderopvang is onderdeel van de
koepelorganisatie Hoera Kinderopvang. Het kindercentrum is gevestigd in een brede
maatschappelijke voorziening, waaronder een basisschool, de GGD (consultatiebureau) en
Daelzicht.
Deze rapportage beschrijft de feiten over de voorschoolse opvang.
De beroepskrachten tonen een betrokken en open houding tijdens de inspecties, waardoor de
interviews en het verkrijgen van informatie soepel verloopt.
Inspectiegeschiedenis
10-09-2019: er wordt aan de getoetste voorwaarden van de wet kinderopvang voldaan.
In 2020 heeft er géén onderzoek plaa tsgevonden in verband met de corona maatregelen (
pandemie).
Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek (13-07-2021)
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet
kinderopvang.
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Voor meer informatie 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
Pedagogisch klimaat
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogische praktijk
Observatie van de praktijk
De observatie vindt plaats op 13-07-2021 van 07.30 tot 08.30.
Hiervoor heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische
praktijk 4-12 jaar. Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn
benoemd in het Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat:
A: Het waarborgen van emotionele veiligheid;
B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;
C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;
D: Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek
op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de
vier pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt:
A: Waarborgen emotionele veiligheid
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor
de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen,
zodat kinderen zich emotioneel ve ilig en geborgen kunnen voelen;
Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden:
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste
en persoonlijke manier. Ook wanneer de kinderen de bso ruimte verlaten wordt er op een
persoonlijke manier gedag gezegd. De wat oudere kinderen lopen naar een ander gebouw (
bovenbouw) en moeten dan een weg oversteken (met toestemming van ouders). De
beroepskrachten wijzen de kids dan nog eens op voorzichtigheid/verkeersveiligheid.
De beroepskrachten laten elk kind in zijn of haar waarde. Het is vroeg op de ochtend. Bepaalde
kinderen willen spelen en weer andere kinderen willen gewoon op de bank zitten en wat kletsen.
Er worden gesprekjes gevoerd; gisteren naar de kermis geweest ? Ben je nog moe ? Waar ben je
overal in (attracties) geweest. Er ontstaan ongedwongen gesprekjes en er is sprake van een
gemoedelijke sfeer.
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Verder mogen de kinderen zich zelf aan en afmelden via de tablet ( stukje veran twoordelijkheid in
het bij zijn van de beroepskracht).
Na verloop van tijd zijn er een aantal kinderen in de aangrenzende hal een toneelstukje met
handpoppen aan het doen, kwartet aan het spelen of gewoon aan het kletsen.
De beroepskracht observeert de groepjes kinderen en reageert of ondersteunt daar waar nodig.
Het is duidelijk dat ze de kinderen goed kent qua gedrag en gewoontes. Dit blijkt ook uit het
interview.
Tijdens het interview worden 'zorgen' omtrent bepaalde kinderen besproken. De beroepskracht
vertelt op welke manier er dan aandacht voor het kind is en welk stappen er worden uitgezet.
Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid bij een kind.
C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale
competentie;
Het begrip ‘sociale competentie’ omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld
zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen,
conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie
met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen
biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen
kansen om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.
Positieve sfeer
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor
een positieve sfeer en omgang met elkaar. Voorbeeld: dit blijkt ook bij de verdeling in 'rollen' met
het toneelspel. Het ene kind is wat meer aanwezig dan de ander. De beroepskracht zorgt ervoor
dat 'wat minder zichtbare kinderen' ook zeggen wat ze wel en niet willen. Het welbevinden van de
kinderen lijkt in orde te zijn. De beroepskrachten zijn hier o ok alert op.
Verder geeft de beroepskracht ook aan over welke kinderen zij overleg heeft met school (indien
toestemming van ouders). De beroepskracht toont betrokkenheid en draagt zorg voor het
welbevinden van elk kind.
Doordat het kind meer uren op school doorbrengt is het vaak goed om de samenwerking op te
zoeken met school in het belang van het kind. De buitenschoolse opvang ziet vaak weer ander
gedrag dan de onderwijzer en andersom. Bij deze bso is er sprake van 'vrije tijd' en op school van
een gestructureerd programma. Kortom; de ontwikkeling en bijzonderheden van kinderen worden
nauw door de beroepskrachten gevolgd.
Stimulerend contact
De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, e n tussen kinderen
onderling aan, door zowel te luisteren als te praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan
de inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek
met individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen


Observatie(s) (binnenkomst, vertrek, kwartet, toneelstukje, vrije 'kletsmomenten')
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Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
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
Op basis van een steekproef zijn er 3 beroepskrachten gecontroleerd in het personenregister
kinderopvang. Deze personen die bij Hoera Groenling 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 en zijn hun
werkzaamheden begonnen, na inschrijving en koppeling aan de houder
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Opleidingseisen
Opleidingseisen beroepskrachten
Bij het onderzoek zijn de diploma's van 3 beroepskrachten beoordeeld. Zij beschikken over de voor
de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest recent aangevangen cao kinderopvang is
aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie-eis en/of bewijsstuk voor een passende opleiding.
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerkers
Daarnaast is de beroepskwalificatie van de aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker/coach
beoordeeld. Zij beschikt over de voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie -eis en/of
bewijsstuk voor een passende opleiding.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Ten tijde van de inspectie staan er 19 kinderen gepland, waarvan er 12 aanwezig zijn met 2
beroepskrachten. Uit de steekproeven van de presentielijsten week 27 en 28 blijkt dat er wordt
voldaan aan de voorwaarde.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij bso Groenling vindt de opvang plaats in 1 of 2 basisgroepen: in totaal mogen er 30 kinderen
opgevangen worden. Afhankelijk van de leeftijden en de vaste groepsindeling wordt de grootte
bepaald.
De houder heeft 2 ruimtes ter beschikking voor de voorschoolse opvang.
Deze groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De
basisgroepen hebben een eigen, vaste groepsruimte met vaste beroepskrachten.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (2 beroepskrachten)
Personenregister Kinderopvang
Personeelsrooster (week 27 en 28)
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
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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.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
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
Hoera Kinderopvang heeft een algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid waarin is beschreven
hoe de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Het
veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de beroepskrachten, een
continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. Daarnaast is er een
locatie-specifiek actie-plan waar de locatie-gebonden maatregelen in staan.
Eerste hulp aan kinderen
De houder heeft er voor gezorgd dat er te allen tijde een gekwalificeerde volwassene aanwezig is
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
EHBO-certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid
Pedagogisch werkplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum 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)

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 )
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Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling
Wet kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b
en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 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 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(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 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO Hoera Panningen, locatie Groenling

Website

: http://www.hoerakindercentra.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000045214697

Aantal kindplaatsen

: 30

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

: 13-07-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 12-08-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing
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Vaststelling inspectierapport

: 29-09-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 29-09-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 29-09-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 06-10-2021
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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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