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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.  

 

Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst. 

 

 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over bso 

Hoera Baarlo 'de Sprunklaan' en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. 

Deze worden elders in het rapport per thema uitgewerkt.  

 

Feiten over BSO Hoera Baarlo, locatie de Sprunklaan  

Deze buitenschoolse opvang is onderdeel van de grote koepel organisatie Stichting Hoera 

Kindercentra en gevestigd in het schoolgebouw van de Diamant ( bovenbouw, groepen 6,7 en 8) 

op de Sprunklaan.  

Er wordt opvang aangeboden voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang is 

geregistreerd voor 88 kindplaatsen in het landelijk register kinderopvang. Er worden kinderen van 

basisschool de Diamant en de Omnibus  opgevangen. 

 

Ten tijde van de inspectie zijn er 6 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht ( herfstvakantie).  

De beroepskracht en de locatie-manager staan de toezichthouder te woord en reiken de benodigde 

informatie aan.  

 

Het thema 'Halloween' staat centraal op de groep. Dit is zichtbaar in de activiteiten en de 

aankleding.  

 

Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt normaliter jaarlijks bezocht door de GGD. Hieronder staan de 

bevindingen van voorgaande inspecties beschreven: 

2018;  wordt er aan de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang voldaan. 

2019;  wordt er aan de getoetste voorwaarden van de Wet Kinderopvang voldaan.  

2020:  heeft er géén inspectie plaatsgevonden in verband met de corona pandemie en de 

bijbehorende maatregelen.  
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Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek (2021)  

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items wel 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 

 

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.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

van Hoera op de omgang met kinderen is beschreven. 

   

De houder draagt er zorg voor dat er op deze opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan 

wordt gehandeld. Dat blijkt uit de praktijkobservatie en het interview met de beroepskrachten en 

de houder. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Observatie van de praktijk 

De observatie vindt plaats op maandag 25 oktober in de middag ( herfstvakantie).  

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. 

 

Observaties: drink - fruitmoment, uitleg knutsel moment, vrij spel en buitenpelen.  

 

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 veilig en geborgen kunnen voelen; 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 
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De beroepskracht heeft gesprekjes met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en 

inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluit op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van 

een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. Er wordt tijdens het fruit moment over 

verschillende onderwerpen met de kinderen gepraat; wat ga je doen in de herfstvakantie, 

halloween, over de activiteit van de ochtend ( snijden van Pompoen). Een van de kinderen laat de 

gesneden pompoen aan de toezichthouder zien. 

 

Individuele aandacht  

De beroepskracht reageert meestal op een warme en ondersteunende manier op de kinderen. Zij 

gaat op een ongedwongen manier om met ieder kind. Ze vraagt bijvoorbeeld; lukt het met het 

dicht maken van de jas ? Kan ik je helpen ? Zullen we dit even samen opruimen? Tevens ziet de 

beroepskracht wat er gebeurt in het 'samen spelen' tussen de kinderen onderling. De kinderen 

spelen een rollenspel; de juf/ meester staat voor het bord en stelt vragen aan de kinderen.  

De beroepskracht geeft sturing aan het rollenspel door vragen te stellen en aan te geven dat ze om 

beurten meester of juf mogen zijn. Ze zorgt er voor dat elk kind zich 'veilig' kan voelen in de groep 

en er sprake blijft van een prettige sfeer.  

 

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid bij een kind. 

 

B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs 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; 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

 

Activiteiten aanbod 

De beroepskracht vertelt aan de toezichthouder welke activiteiten er allemaal op de planning staan. 

In de ochtend hebben de kinderen een pompoen uitgesneden en klaar gemaakt voor Halloween.  

 

Na het fruit moment (in de middag) laat de beroepskracht zien welke knutsel activiteit er nog op 

het programma staat. Elk kind mag een spook maken en hier op een vrije manier invulling aan 

geven. De beroepskracht toont de materialen en een voorbeeld van hoe het er uit kan zien.  

Alvorens er wordt gestart met de activiteit gaat de beroepskracht eerst nog naar buiten met de 

kinderen.  

Ze merkt op dat de kinderen onrustig zijn en bewegingsdrang hebben.  

De beroepskracht speelt hier correct op in. De kinderen spelen buiten voetbal of tafeltennis (met 

een bal). De beroepskracht doet mee en kijkt of elk kind zich vermaakt.  

 

 

Kwaliteit spelmateriaal 

Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en leeftijdsgroepen. Er 

is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn 

specifieke speelhoeken/-gebieden. De bso heeft 4 lokalen ter beschikking, een toneel/ 

podiumruimte en een gymzaal.  

Elk lokaal is passend ingericht op de behoeftes en de leeftijden van de kinderen. De beroepskracht 

vertelt dat de ouders de lokalen / bso ruimtes ook hebben gezien middels een feestelijke opening.  
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Er zijn diverse speelhoeken ingericht waar de kinderen de mogelijkheid hebben om te leren en te 

ontdekken. Zo is er een huishoek en een bouwhoek (te denken aan Kapla) aanwezig. Daarnaast 

bevindt zich in de ruimte een leeshoek waar de kinderen rustig een boekje kunnen lezen.  

 

Verder geeft de beroepskracht ook nog uitleg over het planbord. Dit wordt tijdens de reguliere bso 

weken of een grote groepsomvang intensief gebruikt.Het planbord geeft duidelijk weer welke 

activiteiten er zijn en aan welke activiteit een kind deelneemt. Het geeft structuur en overzicht. De 

kinderen dragen tijdens een activiteit een bijbehorend bandje in een bepaalde kleur.  

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie bij 

kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde van de pedagogische praktijk voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht en locatie-manager) 

 Website (http://baarlo.hoerakindercentra.nl/) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 



 

 

8 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 25-10-2021 

BSO Hoera Baarlo, Sprunklaan te Baarlo 

 

 

Personeel en groepen 
 

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. 

 

 

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 5 beroepskrachten gecontroleerd in het personenregister 

kinderopvang. Deze personen die bij BSO Hoera 'de Sprunklaan' 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 5 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 ( herfstvakantie) zijn er 6 kinderen aanwez ig met 1 beroepskracht.  

Verder zijn er een aantal steekproeven uitgevoerd in de weken 41 en 42.  

Er wordt voldaan aan de beroepskracht-kind-ratio.  

 

Conclusie:  

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.   
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Ten tijde van de inspectie is er maar sprake van één basisgroep ( i.v.m. de herfstvakantie).  

Normaliter wordt er gewerkt met maximaal 4 vaste basisgroepen afhankelijk van de leeftijden.  

 

Er zijn 4 lokalen passend ingericht op de leeftijd van de kinderen ( de basisgroep).  

De kinderen starten ook altijd in hun eigen vertrouwde basisgroep en mogen daarna aan de hand 

van het planbord een activiteit kiezen.  

 

Conclusie: er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht en locatie-manager) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster (week 41 en week 42, dag van de inspectie) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

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. 
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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) 

 

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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Hoera Baarlo, Sprunklaan 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045148813 

Aantal kindplaatsen : 88 

 

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 : 25-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 02-12-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 07-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 14-12-2021 
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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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