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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het ophogen van kindplaatsen. In opdracht
van de gemeente Weert heeft er een administratief onderzoek plaats gevonden om te beoordelen
of de gevraagde ophoging naar 55 kindplaatsen doorgevoerd kan worden.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt.
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) Hoera IKC Leuken.
BSO IKC Leuken is onderdeel van onderdeel van de koepelorganisatie Hoera Kindercentra, welke is
aangesloten bij de Unitusgroep. Hoera kindercentra verzorgt kinderopvang in de gemeenten Peel &
Maas, Leudal, Nederweert en Weert. Vanaf januari 2017 is Hoera Leuken gevestigd in het integraal
kindcentrum (IKC) Leuken; onderwijs/ opvang/welzijn onder één dak. Hoera biedt dagopvang in
het IKC, alsmede voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO) voor de jongste
kinderen (4-7 jaar).
BSO Bubbels staat met 40 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Wijzigingsverzoek
De houder heeft bij de gemeente Weert een wijzigingsverzoek ingediend voor een ophoging van
het aantal kindplaatsen van 40 naar 55. De gemeente Weert heeft op 23 september jl. de GGD
Limburg Noord verzocht om een incidenteel onderzoek uit te voeren.
De clustermanager heeft het pedagogisch werkplan van BSO IKC Leuken naar de nieuwe situatie
aangepast.
Uit het gesprek met de locatiemanager en het onderzoek op locatie blijkt het volgende:

de ophoging van het aantal kindplaatsen kan worden toegekend. Er is voldoende binnen-en
buitenspeelruimte beschikbaar;

als beoogde ingangsdatum staat vermeld 19 augustus 2019. Dit kan pas ingaan na ontvangst
van de beschikking. Uit het onderzoek blijkt dat er vanaf augustus tot heden niet meer dan 40
kinderen zijn opgevangen.

de basisschool groep 3 wordt voortaan op de locatie IKC Leuken opgevangen, samen met de
kinderen van basisschool groep 1 en 2. Eerder werden deze kinderen bij bso Hoera
Buitengewoon Leuken opgevangen.

de oudercommissie is geraadpleegd bij het besluit en ouders zijn geïnformeerd over de
uitbreiding op deze locatie.
Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘Advies aan
College van B&W’.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie

Wijzigingen
De houder heeft in juni 2019 een wijzigingsformulier ingediend bij de gemeente Weert voor het
ophogen van het aantal kindplaatsen van 40 naar 55.
Conclusie
De houder heeft tijdig een verzoek tot wijziging ingediend.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager)
Landelijk Register Kinderopvang
Wijzigingsformulier buitenschoolse opvang

Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel wordt gekeken of de houder naar aanleiding van het wijzigingsverzoek, de
gegevens in het pedagogisch beleidsplan heeft aangepast.
De houder dient een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw
van de basisgroepen in het pedagogisch beleidsplan op te nemen.

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch werkplan van BSO IKC Leuken bevat ten minste een concrete beschrijving van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen en de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang.
Er gaat gewerkt worden met 3 basisgroepen:
Basisgroep 1: max. 20 kinderen van schoolgroep 1 en 2
Basisgroep 2: max. 15 kinderen van schoolgroep 3
Basisgroep 3: max. 20 kinderen van schoolgroep 1 en 2
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager)
Observatie(s) (binnen- en buitenruimte)
Pedagogisch werkplan (2019-09, Pedagogisch werkplan BSO Hoera IKC Leuken)
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Accommodatie
Binnen dit hoofdstuk is de beschikbare binnen- en buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om
het aantal vierkante meters speelruimte beschikbaar per kind.

Eisen aan ruimtes
Voor de aangevraagde uitbreiding naar 55 kindplaatsen dient tenminste 192,5 m²
binnenspeelruimte beschikbaar te zijn.
De BSO heeft de beschikking over 2 groepsruimtes en het aangrenzende speel/leerplein
en bedraagt meer dan 192,5 m² zodat er ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per kind
beschikbaar is.
De buitenruimte is het schoolplein, dit is aangrenzend aan het kindercentrum. Er is ten minste 3m²
vaste buitenspeelruimte per aanwezig kind.
De binnen- en buitenruimte waar de kinderen worden opgevangen zijn veilig, toegankelijk en
passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager)
Observatie(s) (binnen- en buitenruimte)
Plattegrond (IKC Leuken)

Ouderrecht
Er is gekeken of de houder de ouders en oudercommissie tijdig heeft geïnformeerd over de
voorgenomen wijzigingen.

Informatie
De clustermanager heeft ouders tijdig geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen via
nieuwsbrief, ouderportal en persoonlijke gesprekken.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarde.

Oudercommissie
De oudercommissie is in staat gesteld de houder te adviseren over de voorgenomen wijzigingen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarde.
Gebruikte bronnen


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
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 pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit 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)
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)
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)

Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum 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)
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Oudercommissie
Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen.
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

Gegevens houder

Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: BSO Hoera IKC Leuken
: http://www.hoerakindercentra.nl
: 40

:
:
:
:
:
:

Stichting Hoera kindercentra
Kerkstraat 32
5981CG Panningen
www.hoerakindercentra.nl
14119365
Ja

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
A. de Graaf

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Weert
: Postbus 950
: 6000AZ WEERT

:
:
:
:
:
:

24-09-2019
26-09-2019
Niet van toepassing
14-10-2019
14-10-2019
14-10-2019

: 21-10-2019
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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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