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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 aangekondigd onderzoek na registratie. 
Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op dit kindercentrum van toepassing zijn 
onderzocht. Er is vooral aandacht besteed aan de praktijk, gezien deze voorwaarden tijdens het 
onderzoek voor registratie nog niet getoetst konden worden. 

 
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 Lataste. 
BSO Hoera Lataste 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 Lataste school aan de Bergerweg 37 te Horn. Op deze locatie wordt 
intensief samengewerkt tussen SO Lataste (speciaal onderwijs), PSW (zorg) en Hoera Kindercentra 
met als basis een gedeelde visie op kindzorg. Er wordt gewerkt vanuit 1 pedagogische benadering. 
 
BSO Lataste biedt buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar met 
ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Er is bij deze BSO ruimte voor extra begeleiding. In de 
begeleiding en benadering van kinderen wordt er rekening gehouden met de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de bijkomende problematiek zoals o.a. autisme, ADHD en hechtingsstoornissen. 
 
De BSO is geopend na school op maandag, dinsdag, donderdag van 14.50-18.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 12.30 tot 18.00 uur. Er wordt naast de wettelijke benodigde aantal 
beroepskrachten extra begeleiding ingezet, dit is een medewerker van PSW. 
 
Er is een grote groepsruimte beschikbaar met veel lichtinval en er zijn diverse hoeken 
gedifferentieerd. De ruimte biedt tevens gelegenheid voor sport- en spelactiviteiten. Buiten kunnen 
de kinderen gebruik maken van het schoolplein en het ''speelleerbos''; dit is volledig afgestemd op 
de doelgroep en nodigt kinderen uit om op een veilige manier de natuurlijke omgeving te 
ontdekken. 
 
De BSO staat sinds augustus 2018 met 20 kindplaatsen geregistreerd in het LRK. 
 
Huidige bevindingen 
De bevindingen uit het onderzoek na registratie zijn gebaseerd op een locatiebezoek, een interview 
en mailverkeer met de locatiemanager, interviews met de aanwezige beroepskrachten en een 
beoordeling op documenten. 
 
De geobserveerde pedagogische praktijk voldoet aan de eisen voor het bieden van verantwoorde 
dagopvang. De sfeer is ontspannen en aangenaam. De beroepskrachten zijn betrokken, hebben 
specifieke aandacht voor ieder kind en reageren sensitief en responsief. Er is een goede 
samenwerking en afstemming tussen medewerkers van Hoera en PSW. 
 
De getoetste items voldoen aan de wettelijke gestelde voorwaarden. 
 
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 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
  
 
Administratie 
 
Een aantal wettelijke onderdelen zijn tijdens het onderzoek voor registratie beoordeeld en in orde 
bevonden. 
 
De volgende gegevens zijn na registratie beoordeeld: 
 de schriftelijke overeenkomsten tussen de houder en de ouders; 
 een overzicht van alle ingeschreven kinderen. 
Bovenstaande gegevens zijn conform voorwaarden. 
 
Een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie is nog niet beoordeeld: 
deze verplichting tot instelling gaat pas in 6 maanden na registratie.  
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Plaatsingslijsten (BSO Lataste) 
 Overeenkomst ouders/ BSO Hoera Lataste 2018/2019 
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Pedagogisch klimaat 
 
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 voor de gehele organisatie van Hoera 
Kinderopvang en een locatie-specifiek gedeelte (werkplan) voor BSO Hoera Lataste. 
 
Het pedagogisch werkplan is tijdens het onderzoek voor registratie beoordeeld, tevens heeft de 
locatie-verantwoordelijke op d.d. 26-11-2018 de meest recente versie naar de toezichthouder 
gestuurd. Het is observeerbaar, duidelijk en voldoet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
De houder draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch werkplan 
wordt gehandeld. Dit blijkt onder andere uit het gesprek met de beroepskracht en de pedagogische 
observatie. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Observatie van de praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van 
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar(www.rijksoverheid.nl). 
 
Observatiemoment: geleide activiteit (verven). Er zijn 4 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht 
van Hoera en 1 begeleider vanuit PSW Junior. Iedereen zit aan tafel, er wordt uitleg gegeven over 
de activiteit. Onder het verven vinden korte gesprekken plaats  tussen de medewerkers en 
de kinderen. De medewerkers reageren adequaat, geven duidelijk aan welk gedrag niet acceptabel 
is. Positief gedrag wordt benoemd en gestimuleerd. De medewerkers reageren sensitief, creëren 
rust, zijn duidelijk in woord en handelen en passen waar nodig het tempo aan. 
 
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het 
Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat: 
 Het waarborgen van emotionele veiligheid: er wordt op een sensitieve en responsieve manier 

met kinderen omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen getoond en grenzen gesteld 
aan en structuur geboden voor het gedrag van kinderen; 

 Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie: 
kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden; 

 Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie: 
kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht; 

 Socialisatie- het overdragen van waarden en normen: kinderen worden gestimuleerd om op 
een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de 
samenleving. 

 
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 
op de locatie beoordeeld. 
 
Conclusie 
De beroepskracht handelt conform de vier basisdoelen en de uitgangspunten en werkinstructies in 
het pedagogisch werkplan. De begeleiding stijl wordt aangepast aan de specifieke 
ondersteuningsbehoefte van het kind. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (Hoera pedagogisch beleidsplan algemeen) 
 Pedagogisch werkplan (2018-11 Pedagogisch werkplan BSO Lataste) 
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Personeel en groepen 
 
Er is gekeken naar de beroepskrachten die daadwerkelijk worden ingezet op deze locatie en of zij 
over de juiste kwalificaties beschikken. 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. 
 
Tot slot is de daadwerkelijk opvang in basisgroepen beoordeeld en de vormgeving van het 
mentorschap in de praktijk. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De beroepskrachten en de medewerkers van PSW die op de BSO 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 
 
Tijdens het onderzoek voor registratie zijn diploma`s van beroepskrachten ingezien. In de praktijk 
blijkt dat deze personen ook daadwerkelijk werkzaam zijn op deze locatie. 
 
De beroepskwalificatie betreft minimaal een MBO-opleiding niveau 4 overeenkomstig met de CAO 
Kinderopvang. De medewerkers zijn allemaal zorg gerelateerd geschoold. Zij hebben kennis en 
ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking en ze 
weten om te gaan met bijkomende problemen zoals moeilijkheden in gedrag, angsten en autisme, 
ADHD en hechtingsstoornis. 
 
Gezien de behoefte van de doelgroep zijn er binnen deze BSO geen vrijwilligers, stagiaires of 
andere volwassenen werkzaam die ondersteunen op de groep. Desbetreffende items zijn dan ook 
niet beoordeeld. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Beroepskracht-kindratio (BKR) 
Gezien de extra zorg- en begeleidingsbehoefte van de kinderen is ervoor gekozen om een extra 
medewerker in te zetten voor de begeleiding van de BSO kinderen. Deze medewerker is in dienst 
van PSW Junior en is samen met een beroepskracht van Hoera kindercentra verantwoordelijk voor 
een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat. 
 
Op moment van de inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan wet- en regelgeving. Ook uit 
een steekproef (september-oktober 2018) blijkt dat er wordt ingezet overeenkomstig het 
pedagogisch beleid en de wettelijke voorwaarden. 
 
Afwijktijdenregeling 



 

9 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 12-11-2018 

BSO Hoera Lataste te Horn 

Gezien het activiteitenaanbod en de bezetting van de BSO Lataste wordt de afwijkingsregeling 
tijdens schoolweken ingezet op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 17.30-18.00 uur. 
 
Indien er op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht 
op de BSO wordt ingezet, is er ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene aanwezig; dit is de medewerker van PSW. 
 
Achterwacht bij calamiteiten 
De clustermanager van Hoera Leudal fungeert als achterwacht op de dagen dat zij werkzaam is. Zij 
is voor een medewerker altijd telefonisch bereikbaar en kan in geval van nood snel ter plaatse zijn. 
Binnen het cluster Leudal zijn er verschillende locaties van Hoera die op 10 minuten rijafstand van 
elkaar liggen. Deze locaties fungeren onderling als achterwacht voor elkaar. Beroepskrachten van 
een andere locatie kunnen binnen enkele minuten ter plekke zijn. Daarnaast wonen in de directe 
nabijheid van het kindercentrum een aantal medewerkers die telefonisch bereikbaar zijn in geval 
van calamiteiten. Zij kunnen dan ook binnen 10 minuten aanwezig zijn. 
 
Inzet beroepskrachten bij activiteiten buiten de basisgroep om 
Tijdens het onderzoek op locatie was dit niet aan de orde: dit item is dan ook niet beoordeeld. De 
houder is op de hoogte gesteld van het feit dat dit niet mag leiden tot een verlaging van het totaal 
aantal minimaal in te zetten beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan 
de activiteit. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Bij BSO Hoera Lataste heeft een indeling gemaakt voor 2 basisgroepen: 
 Basisgroep 1: groep 1-8, maximaal 10 kinderen 
 Basisgroep 2: groep 1-8, maximaal 10 kinderen 
 
Momenteel wordt gezien het aantal plaatsingen, gewerkt met 1 basisgroep bestaande uit maximaal 
10 kinderen. 
 
Mentorschap 
Omdat er binnen BSO Lataste met meerdere partners wordt samengewerkt, wordt het 
mentorschap anders ingevuld dan bij de reguliere kinderopvang. Wanneer ouders gebruik willen 
maken van BSO Lataste, is het noodzakelijk dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) toegang 
verleent tot kinderopvang plus. Er zal een intakegesprek plaatsvinden tussen ouders, (waar 
mogelijk het kind) en de medewerker van PSW. In dit gesprek worden gezamenlijke doelen 
opgesteld, waaraan binnen een afgesproken periode gewerkt wordt. CJG blijft het ontwikkelproces 
van het kind monitoren en zal regelmatig evaluatiegesprekken plannen om de voortgang te 
bespreken. De mentor van PSW is het eerste aanspreekpunt voor ouders en het kind. Zij stemt 
samen met ouders af welke partners er aanwezig zijn tijdens evaluatiegesprekken. De IB-er van de 
basisschool kan te allen tijde geraadpleegd worden. Ouders geven hier vooraf toestemming voor 
middels het toestemmingsformulier. 
 
Conform de Wet Kinderopvang is er ook een mentor vanuit Hoera aanwezig. Dit is een 
beroepskracht van BSO Lataste en volgt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind middels 
observaties, gesprekken met het kind en het invullen van het smileyformulier. Deze informatie 
draagt de mentor van Hoera zorgvuldig over aan de mentor van PSW. De mentor van PSW neemt 
deze informatie mee naar contactmomenten met ouders en evaluatiegesprekken, en zorgt 
daarnaast voor een terugkoppeling naar de mentor van Hoera. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
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De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Aanvullend wordt er zo nu en dan en passend bij 
de situatie, het Limburg dialect gesproken. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma's beroepskrachten 
 Arbeidscontracten 
 Plaatsingslijsten (BSO Lataste) 
 Presentielijsten (2018) 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 
 
In dit onderdeel is gekeken of er in de praktijk conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. Beoordeeld is of er een plan van aanpak is opgesteld waarin concreet is aangegeven 
welke maatregelen binnen welke termijn zijn genomen ten einde de genoemde risico's in te perken 
en de handelwijze indien deze risico's zich verwezenlijken. 
 
Ten slot is beoordeeld of de houder de kennis en het gebruik van de meldcode bij de 
beroepskrachten bevordert en is gekeken of er tijdens de opvang een volwassene met een kinder-
EHBO-diploma aanwezig is.  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Dit blijkt onder andere uit een gesprek met de 
beroepskrachten en observaties op locatie. Tijdens teamvergaderingen is het veiligheid en 
gezondheidsbeleid een standaard agendapunt. 
 
Er is een locatie-specifiek plan van aanpak opgesteld. Het beleid wordt onderverdeeld in drie 
categorieën: sociale veiligheid, fysieke veiligheid en gezondheid. Deze categorieën zijn ook 
opgenomen in het plan van aanpak inperken risico’s. Iedere kwartaal wordt er één categorie 
behandeld. Er wordt dan besproken wie welke acties oppakt en op welke wijze. Indien een 
maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het plan van aanpak inperken risico’s 
hierop aangepast. Het laatste kwartaal staat in het teken van actualiseren van het plan van aanpak 
inperken risico’s. 
 
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. 
De certificaten worden behaald bij Alles Paletti en voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De aanwezige beroepskrachten kunnen de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 
benoemen en weten stapsgewijs aan te gegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling wordt omgegaan. De meldcode is een terugkerend onderwerp tijdens de 
werkoverleggen. Het stappenplan is op locatie aanwezig. 
 
Tijdens het locatiebezoek is de aanscherping van de meldcode besproken. De locatie-
verantwoordelijke 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. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Observaties 
 EHBO certificaten (beroepskrachten Hoera, medewerkers PSW) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (2018-11, Beleidsplan veiligheid en gezondheid, BSO Lataste) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Accommodatie 
 
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, moeten veilig zijn, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het 
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Observaties 
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Ouderrecht 
 
Tijdens het onderzoek voor registratie zijn een aantal onderdelen van het domein Ouderrecht al 
beoordeeld. De houder heeft een klachtenregeling opgesteld en is aangesloten bij een 
geschillencommissie.  
 
 
De houder heeft tot zes maanden na registratie de tijd om een oudercommissie in te stellen. Voor 
een kindercentrum met maximaal 50 geplaatste kinderen, is het mogelijk het adviesrecht op een 
andere wijze dan door middel van een oudercommissie vorm te geven. De houder moet zich 
aantoonbaar blijven inspannen een oudercommissie tot stand te brengen. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. Men doet dit onder andere via de 
website, nieuwsbrieven, communicatie op locatie. 
 
Het inspectierapport van het onderzoek voor registratie is op de eigen website geplaatst op een 
gemakkelijk vindbare plaats. 
 
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. Dit doet men via de website van de 
kinderopvang en een vermelding in het beleid Veiligheid en Gezondheid. 
 
De houder informeert de ouders in het pedagogisch beleidsplan over 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 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
 
Conclusie. 
Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
 
 
Oudercommissie 
 
Het item tot het instellen van een oudercommissie en alle overige voorwaarden die betrekking 
hebben op de oudercommissie, zijn verder niet beoordeeld. De houder heeft tot 6 maanden na 
registratie de tijd om aan de voorwaarden te voldoen. Tijdens het eerstvolgend onderzoek worden 
de items met betrekking tot oudercommissie beoordeeld. 
 
 
 
Klachten en geschillen 
 
De houder is per 21-01-2016 aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
 geschillen tussen houder en ouder over een gedraging van de houder of bij de houder 

werkzame personen jegens een ouder of kind; 
 geschillen tussen houder en ouder over de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
 geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het 

wettelijke adviesrecht. 
 
Er is een interne klachtenregeling schriftelijk vastgesteld; deze voldoet aan de wettelijk gestelde 
voorwaarden. De houder brengt de klachtenregeling op een passende wijze onder de aandacht van 
ouders (o.a. website, ouderportal) 
 
Conclusie 
Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (Hoera pedagogisch beleidsplan algemeen) 
 Rapport Onderzoek voor Registratie, d.d. 21-06-2018. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 
administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de Wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de Wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a en 2 onder a tot en met e Regeling Wet 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) 

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) 

Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en 
die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De 
houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 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) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet 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) 

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) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 
ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Lataste 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
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 : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 09-01-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 18-01-2019 
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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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