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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
In verband met een aanvraag voor registratie stelt de GGD in opdracht van de gemeente Peel en 
Maas een verkort onderzoek in (in verband met een verhuizing), om te kunnen vaststellen 
of betreffende buitenschoolse opvang bij de start van de exploitatie aan de gestelde eisen uit 
bovengenoemde wet voldoet. 
  
Op basis van het advies van de GGD neemt de gemeente Peel en Maas een besluit om 
buitenschoolse opvang al dan niet op te nemen in het landelijk register kinderopvang. 
  
 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over de 
buitenschoolse opvang (bso) volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze bevindingen worden 
elders in het rapport per hoofdstuk verder uitgewerkt. 
  
Feiten over bso Hoera Wissel/Nieuweschool 
Bso Hoera Wissel/Nieuweschool is onderdeel van Hoera kindercentra. Hoera Kindercentra biedt 
dag- en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Peel & Maas, Nederweert, Weert en Leudal. 
  
De bso is gehuisvest in de basisschool de Wissel aan de Schoutenring 34 te Panningen. Het betreft 
een verhuizing van de bso van Schoutenring 32 (basisschool Nieuweschool) naar Schoutenring 34 
(basisschool de Wissel). Deze locatie van Hoera biedt opvang aan twee bso-groepen voor kinderen 
van 4-13 jaar oud en wil per 07-01-2019 in exploitatie gaan. 
Er zijn twee groepsruimtes en een speelzaal beschikbaar. Buiten kunnen de kinderen gebruik 
maken van het schoolplein. 
  
De bso biedt op maandag, dinsdag en donderdag naschoolse opvang van 14.00-18.30 uur en 
voorschoolse opvang van maandag t/m vrijdag van 6.30-8.30 uur. 
  
De houder heeft een aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 
ingediend voor 40 kindplaatsen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De houder heeft door het aanleveren van diverse documenten en een bezoek op locatie op 
05-11-2018 aangetoond, dat er redelijkerwijs aan de eisen van de Wet Kinderopvang kan worden 
voldaan. Enkele voorwaarden zijn niet beoordeeld, omdat de praktijk en de passende inrichting van 
de groepsruimtes nog niet geobserveerd zijn. Deze voorwaarden worden bij het volgende jaarlijkse 
onderzoek getoetst. 
  
Voor meer concrete informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te 
lezen. 
  
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de 
brandweer/gemeente met betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht 
met betrekking tot het bouwbesluit afgeeft. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen en 
administratie’. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Registratie 
 Wijzigingen 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Registratie 
 
Tijdens de inspectie blijkt dat bso Hoera Wissel/Nieuwe school nog niet in exploitatie is genomen. 
Deze inspectie dient ervoor om vast te stellen of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. 
De beoogde exploitatiedatum is 07-01-2019 (na de kerstvakantie). 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 
Wijzigingen 
 
De houder van bso Hoera Wissel/Nieuweschool heeft de verhuizing van de voorziening onverwijld 
medegedeeld aan het college van de gemeente Peel en Maas nadat deze wijziging hem bekend is 
geworden. Hierbij verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-11-2018 mw. H. Vullings en 

assistent-leidinggevende mw. A. Smit) 
 Aanvraag registratie gemeente Peel en Maas d.d. 29-10-2018 
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Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
  Pedagogisch beleid 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De concrete uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Hoera staat omschreven in het 
pedagogisch werkplan van bso Hoera Wissel/Nieuweschool. De clustermanager draagt er zorg voor 
dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Daarnaast 
wordt er op de bso-groepen gecoached door de assistent-leidinggevende en de clustermanager. 
  
Het pedagogisch werkplan bevat een concrete beschrijving van de volgende items: 
 de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek 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; 

 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; 

 een concrete beschrijving van de taken die stagiairs en vrijwilligers kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-11-2018 mw. H. Vullings en 

assistent-leidinggevende mw. A. Smit) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera BSO Wissel/Nieuweschool  01-2019) 
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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: 
  
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De houder heeft bij de aanvraag een geldige VOG (verklaring omtrent het gedrag) meegestuurd. 
De clustermanager, assistent-leidinggevende, 3 beroepskrachten en 1 stagiaire die gaan werken op 
deze locatie zijn in het bezit van een geldige vog. Ze zijn tevens ingeschreven in het Personen 
Register en gekoppeld aan Hoera Kindercentra. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Bso Hoera Wissel/Nieuweschool 
Deze bso biedt opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4-12 jaar. In totaal zijn er 40 
kindplaatsen bij bso Hoera Wissel/Nieuweschool. Er wordt gewerkt met twee basisgroepen. De 
kinderen zitten in deze basisgroep gedurende het fruit- en drink moment, direct na afloop van 
school. 
  

Basisgroep Leeftijd  Maximale groepsgrootte Aantal medewerkers 

Groepsruimte 1 4-7 jaar Max 20 1 of 2 medewerkers 
Max. 10 kinderen per medewerker 

Groepsruimte 2 8+ jaar Max 20 1 of 2 medewerkers 
Max. 12 kinderen per medewerker 

  
Voorschoolse opvang wordt aangeboden van maandag t/m vrijdag. 
Er wordt naschoolse opvang aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en 
vrijdag worden de kinderen opgehaald door een taxi en wordt er naschoolse opvang (nso) 
aangeboden op onze locatie in Panningen, locatie Kinderdroom. De ouders zijn hiervan op de 
hoogte en hebben hiervoor schriftelijk toestemming gegeven. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-11-2018 mw. H. Vullings en 

assistent-leidinggevende mw. A. Smit) 
 Observaties (d.d. 05-11-2018 binnen- en buitenruimtes) 
 Personen Register Kinderopvang (houder, clustermanager, assistent-leidinggevende, 3 

beroepskrachten en 1 stagiaire) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid  
  
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
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. Dit 
beleid is bij de aanvraag tot exploitatie verstrekt en geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop 
de houder voornemens is het beleid te implementeren. 
  
De grote en kleine risico's zijn reëel ingeschat op kans en gevolg. De risico-inventarisatie is in 
november 2018 uitgevoerd en als onderlegger gebruikt voor dit beleidsplan.  
  
In het beleid wordt aangegeven dat de beroepskrachten in het bezit zijn van een certificaat eerste 
hulp aan kinderen. Bij het jaarlijks onderzoek wordt gekeken of er daadwerkelijk gedurende de 
buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste één gekwalificeerde volwassene aanwezig is 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.  
  
Of de houder ervoor zorg draagt dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld kan pas bij het volgende jaarlijkse  onderzoek getoetst 
worden. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-11-2018 mw. H. Vullings en 

assistent-leidinggevende mw. A. Smit) 
 Observaties (d.d. 05-11-2018 binnen- en buitenruimtes) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Wissel/Nieuweschool 01-2019) 
 Werkdocument grote risico’s locatie Wissel/Nieuweschool 01-2019  
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Accommodatie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie’. Binnen dit domein 
worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Eisen aan ruimtes 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Binnen- en buitenruimte 
Bso Hoera Wissel/Nieuweschool gaat werken met 2 basisgroepen; deze basisgroepen beschikken 
over twee afzondelijke basisgroepruimtes, namelijk groepsruimte 1 en groepsruimte 2. Tijdens de 
inspectie zijn de ruimtes nog niet ingericht; de clustermanager geeft aan dat de ruimtes als volgt 
worden ingericht. Er komt nieuw meubilair, een snoezelhoek, een zitbank (chillhoek) en er komt 
een kast met spelmateriaal en knutselspullen. Tijdens het volgende jaarlijks onderzoek wordt 
beoordeeld of de binnenruimtes passend zijn ingericht. 
De kinderen kunnen tevens gebruik maken van een speelzaal. 
  
De buitenruimte is wel al passend ingericht; kinderen kunnen gebruik maken van een aangrenzend 
grasveld, er zijn voetbalgoals en basketbalpalen, een zandbak en een klautertoestel. 
  
De binnenruimte 
Voor de aangevraagde 40  kindplaatsen is voldoende binnenruimte beschikbaar om aan de eis van 
3,5 m² binnenspeelruimte per aanwezig kind te voldoen. 
Dit blijkt uit een door de clustermanager aangeleverde plattegrond en eigen metingen door de 
toezichthouder. De basisgroepruimtes  zijn respectievelijk; 
 groepsruimte 1 is 55,93 m² 
 groepsruime 2 is 55,84  m² 
 de speelzaal is 85,4 m² 
Voor 40 kinderen is in totaal 140 m² binnenruimte noodzakelijk is, terwijl de beschikbare 
binnenruimte in totaal 197,17 m² bedraagt. 
  
Buitenspeelruimte 
Voor de aangevraagde 40 kindplaatsen is ruim voldoende buitenruimte beschikbaar om aan de eis 
van 3 m² vaste buitenspeelruimte per aanwezig kind te voldoen. 
De buitenspeelruimte (speelplaats basisschool) is aangrenzend aan de groepsruimten en zoals de 
wet vereist, aangrenzend aan het kindercentrum (basisschool de Wissel). 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-11-2018 mw. H. Vullings en 

assistent-leidinggevende mw. A. Smit) 
 Observaties (d.d. 05-11-2018 binnen- en buitenruimtes) 
 Plattegrond (Bouwkundige plattegrond basisschool de Wissel) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera BSO Wissel/Nieuweschool  01-2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

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 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) 
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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) 

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) 

 

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) 

 

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) 
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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 Wissel/Nieuweschool 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 : 05-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 06-11-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 13-11-2018 
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Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 05-11-2018 

BSO Hoera Wissel/Nieuweschool te Panningen 

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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