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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 onderzoek heeft plaats gevonden op basis van risico gestuurd toezicht. Hierbij ligt de nadruk 
vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.  
  
Per 1 januari 2018 is de Wet IKK van kracht (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). Hiervoor is de Wet 
kinderopvang gewijzigd, alsmede het toezicht op de kinderopvangvoorzieningen en de handhaving 
van deze eisen. 

 
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 (BSO) Hoera Baexem. 
BSO Hoera Baexem is gehuisvest in basisschool 'De Harlekijn'. Op deze locatie wordt door Hoera 
ook peuteropvang aangeboden. 
  
De buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse (VSO) opvang op maandag tot en met vrijdag 
van 07.30 en 8.30 uur en naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 15.15-18.30 
uur. 
  
Er wordt gewerkt met 2 basisgroepen, groep 'Uk Soos' voor kinderen uit groep 1-3 en groep 
'Huiskamer' voor kinderen uit groep 4-8. 
  
BSO Hoera Baexem staat met 30 kindplaatsen geregistreerd in het LRK. 
  
Inspectiegeschiedenis. 
De locatie wordt jaarlijks bezocht door een toezichthouder van de GGD Limburg Noord. In de jaren 
2015 tot en met 2017 zijn er geen tekortkomingen geweest. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen. 
De kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin bij BSO Hoera Baexem. Ze zijn ondernemend, er 
wordt veel samengespeeld. De kinderen zijn heel zelfredzaam; daar waar nodig weten ze de 
beroepskrachten te vinden. De beroepskrachten zijn hartelijk en responsief naar de kinderen; er 
heerst aangename, positieve sfeer. 
  
Op deze locatie is het nog altijd niet gelukt om een oudercommissie te vormen, ondanks de 
inspanningen. 
Hoera Baexem heeft minder dan 50 kindplaatsen, de houder past ouderraadpleging toe. 
  
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste items voldoen aan de 
kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 
  
Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 
‘advies aan College en B&W’. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
De houder dient een pedagogisch beleid te hebben waarin hij invulling geeft aan de aspecten van 
verantwoorde kinderopvang (de pedagogische doelen uitgewerkt naar ontwikkelfase waarin 
kinderen zich bevinden). 
  
Indien van toepassing moet de ‘half-uursregeling’ in het beleid staan en ook dient de houder 
invulling te geven aan het feit dat ieder kind recht heeft op een mentor. De houder moet er verder 
zorg voor dragen dat er in de praktijk van de opvang naar zijn pedagogisch beleid wordt 
gehandeld. 
  
De toezichthouder onderzoekt of de verplichte onderwerpen in het pedagogisch beleid zijn 
opgenomen. 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 concrete uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Hoera staat omschreven in het 
pedagogisch werkplan van BSO Hoera Baexem. De clustermanager draagt er zorg voor dat in de 
dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Daarnaast wordt er op de 
groepen gecoached door de assistent leidinggevende en de clustermanager. 
  
  
De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch beleid concreet beschreven: 
 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde buitenschoolse opvang; 
 De wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 

gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning; 

 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; 

 De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen; 
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen; 
 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 aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten; 
 Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende 

extra dagdelen; 
 De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse 

opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
  
De volgende items zijn niet beoordeeld omdat ze niet van toepassing zijn op BSO Hoera Baexem: 
 De omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen; 
 De wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
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Verantwoorde buitenschoolse opvang 
 
Pedagogische praktijk 
De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan. Tijdens teamoverleg en informeel overleg wordt onder meer aandacht besteed aan het 
pedagogisch handelen van de beroepskrachten in de praktijk. 
  
Observatie van de praktijk 
Observatiemoment: naschoolse opvang; buitenspel, geleide activiteit. 
Groepssamenstelling: 24 kinderen, 3 beroepskrachten. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van 
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (www.rijksoverheid.nl). 
  
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het 
Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat: 
  
1. 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. 
 Praktijk: De beroepskrachten herkennen de signalen van kinderen, daar waar nodig geven ze 

de individuele aandacht. De beroepskrachten zijn hartelijk naar de kinderen, maken samen 
plezier en grapjes. Kinderen worden in hun positieve gedrag aangemoedigd. 

2. 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 
 Praktijk: De kinderen krijgen de ruimte om zelf te ontdekken en initiatief te nemen. Er is een 

ruim aanbod van activiteiten, kinderen mogen zelf kiezen. Opvallend is dat deze groep 
kinderen heel zelfstandig zijn, fantasierijk en actief zijn en er wordt veel samengespeeld (alle 
leeftijden). 

3. 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. 
 Praktijk: De kinderen houden veel rekening met elkaar en maken samen veel plezier.De 

beroepskrachten hebben het vermogen zich in te leven in de kinderen. Ze tonen een actieve 
houding, daar waar nodig zijn ze ondersteunend. 

4. 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. 
 Praktijk: De beroepskrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldrol. Zowel de kinderen als de 

beroepskrachten gaan respectvol met elkaar om. 
  
Conclusie 
De beroepskrachten handelen volgens de vier basisdoelen uit de Wet kinderopvang en geven 
hieraan invulling zoals deze beschreven staan in het pedagogisch beleidsplan van BSO Hoera 
Baexem. Er wordt rekening gehouden met met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 
bevinden. 
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Personeel en groepen 

 
Vanaf 1 maart 2018 is iedereen die woont of werkt op een voorziening waar kinderen worden 
opgevangen, verplicht om zich in te schrijven in dit register. Na inschrijving in het register, is het 
aan de houder om te zorgen voor een koppeling tussen hem en zijn medewerkers. Voor de 
toezichthouder vervalt het toezicht op de VOG's. Hiervoor in de plaats komt het houden van 
toezicht op de inschrijving in het register en de daarbij behorende koppelingen. 
  
De houder dient voldoende en gekwalificeerd personeel in te zetten op de groepen. Bij de inzet van 
stagiaires houdt de houder er rekening mee dat hun inzet niet groter is dan een derde van de 
benodigde pedagogisch medewerkers. Vrijwilligers mogen niet langer formatief ingezet worden en 
tellen niet meer mee in de BKR. 
  
De toezichthouder doet een steekproef in de praktijk om te beoordelen of de houder voldoende en 
gekwalificeerd personeel inzet. Op de BSO mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen 
maximaal een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Op vrije dagen en in de 
vakantie is dezelfde drie-uursregeling van toepassing als in de dagopvang, mits er minimaal 10 uur 
aaneengesloten opvang wordt geboden. 
  
Indien er gewerkt wordt met stagiaires onderzoekt de toezichthouder in welke opleidingsfase zij 
zitten en op welke wijze de houder de stagiaires inzet op de groep. 
  
Tenslotte onderzoekt de toezichthouder hoe de houder de invulling van het mentorschap in praktijk 
brengt. Wie is het aanspreekpunt van de ouders en voor het kind, wanneer bespreekt de mentor de 
ontwikkeling van het kind met de ouders en welke keuzes heeft de houder hierin gemaakt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Op de BSO zijn momenteel geen stagiaires, uitzendkrachten of vrijwilligers werkzaam; de 
voorwaarden hierover zijn niet beoordeeld. 
  
Personenregister; 
 De beroepskrachten werkzaam op deze locatie, zijn ingeschreven en gekoppeld in het 

personenregister. 
  
De houder heeft een overzichtslijst van alle koppelingen aangeleverd, waar dit uit blijkt. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarde. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De beroepskrachten op deze locatie zijn in het bezit van een geldig diploma conform cao 
kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
  
Er wordt geen meertalige buitenschoolse opvang aangeboden. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde voorwaarde. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Inzet van afwijkingsregeling BSO 
Binnen BSO Baexem wordt de halfsuurregeling toegepast tijdens de schoolweken op maandag-, 
dinsdag- en donderdagmiddag van 17.00-17.30 uur. Tussen 15.15-17.00 uur wordt er niet 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
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Achterwachtregeling 
Het kan voorkomen dat er volgens de beroepskracht-kindratio maar 1 beroepskracht werkzaam is. 
In geval van calamiteit zijn de volgende afspraken gemaakt: 
 Hoera Baexem is gehuisvest bij basisschool de Harlekijn, waardoor er tot 17.30 uur altijd 

meerdere mensen aan te spreken zijn. 
 Binnen het cluster Leudal zijn er verschillende locaties die op 5 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. 

 Er wonen in de directe nabijheid van het kindercentrum een aantal collega's die telefonisch 
bereikbaar zijn in geval van calamiteiten, zij kunnen binnen 10 minuten aanwezig zijn. 

 De clustermanager fungeert op de dagen dat zij werkzaam is als achterwacht binnen Hoera 
Leudal. Zij is voor een medewerker altijd telefonisch bereikbaar en kan in geval van nood snel 
ter plaatse zijn. 

  
Beroepskracht-kindratio  
Op grond van de bezettingslijsten en het personeelsrooster (week 15 en 16) is geconcludeerd dat 
er steeds voldoende personeel op de groep aanwezig is. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarde. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Bij BSO Baexem wordt er gewerkt met 2 basisgroepen. De kinderen zitten in deze basisgroep 
gedurende het fruit- en drinkmoment, direct na afloop van school. 
  
  

Basisgroep  Basisschoolgroep  Maximale 
groepsgrootte  

Aantal medewerkers  

Basisgroep 1 Uk Soos Groep 1-3 Max. 10 kinderen 1 beroepskracht 

Basisgroep 2 
Huiskamer 

Groep 4-8 Max. 20 kinderen 1 of 2 
beroepskrachten. 

  
  
Op vrijdagmiddag zijn er maar weinig kinderen bij de BSO. Hoera Baexem heeft daarom in overleg 
met de ouders ervoor gekozen om met de kinderen op vrijdag naar de locatie in Heythuysen te 
gaan. De kinderen gaan met de taxi onder begeleiding van een beroepskracht naar de locatie in 
Heythuysen. 
  
De ouders hebben hier schriftelijk toestemming voor gegeven. 
Deze verklaring zijn door de toezichthouder steekproefsgewijs ingezien. 
  
Mentorschap 
Ieder kind bij Hoera Baexem heeft een eigen mentor. Dit is een beroepskracht die werkzaam is op 
de groep van het kind. Ouders worden tijdens de intake en via het ouderportaal hierover 
geïnformeerd. Ook het kind wordt geïnformeerd wie zijn/haar mentor is. De mentor volgt de 
ontwikkeling en het welbevinden van het kind middels observaties, kind gesprekjes en het invullen 
van de "smileys en bespreekt dit met de ouders. 
In de laatste twee weken van maart wordt met ieder kind het "smiley" formulier ingevuld. In de 
eerste week van april worden de ouders via ouderportaal uitgenodigd voor een oudergesprek. 
Tijdens dit oudergesprek wordt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind besproken aan de 
hand van observaties en "smileys ". De mentor brengt ook het kind in bij kind besprekingen en 
neemt indien nodig het initiatief voor een ontwikkelgesprek met andere betrokkenen dan ouders. 
De IB-er van de basisschool kan te allen tijde geraadpleegd worden. Ouders geven hier vooraf 
toestemming voor middels het toestemmingsformulier. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarde. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (binnen- en buitenruimte) 
 Toestemmingsformulieren (steekproef dossiers) 
 Plaatsingslijsten (week 15, 16) 
 Presentielijsten (week 15, 16) 
 Personeelsrooster (week 15, 16) 
 Personenregister- printscreen. 
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Veiligheid en gezondheid 

 
De jaarlijkse inschatting van risico's met behulp van een risico-inventarisatie vervalt, wel dient de 
houder ervoor te zorgen dat er een actueel gezondheids- en veiligheidsbeleid is. De houder moet er 
zorg voor dragen dat er in de praktijk naar zijn beleid wordt gehandeld. Het beleid dient te 
beschrijven wat de voornaamste risico's met grote gevolgen voor kinderen zijn. En ook hoe de 
houder kinderen leert omgaan met kleinere risico's. 
  
Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, breder dan alleen het vierogenprincipe zoals 
voorheen, moet ook een plek in het beleid hebben. In het plan van aanpak omschrijft de houder 
wat de handelwijze is als bepaalde risico's zich toch voordoen. Beleidsvoering door de houder moet 
samen met beroepskrachten een continu proces zijn van vormgeven, implementeren, evalueren en 
actualiseren. Ten slotte moet er tijdens de opvang een volwassene met een kinder-EHBO-diploma 
aanwezig zijn. De bedoeling van de wijzigingen in de regelgeving op dit onderdeel is dat er binnen 
kinderopvang een cultuur ontstaat van verantwoordelijkheid. 
  
De toezichthouder onderzoekt of de houder een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft en 
hoe dit tot stand is gekomen. Uit het beleid en de praktijk moet blijken dat er sprake is van 
implementatie, evaluatie en actualisatie. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft 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. Ter 
aanvulling hierop is er een risico-inventarisatie aanwezig (maart 2018). 
  
Continue proces  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de pedagogisch 
medewerkers, een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. 
  
Actueel 
Het kindercentrum houdt het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. Omschreven staat dat: 
 actie en jaarplannen geëvalueerd worden tijdens het teamoverleg; 
 het beleid wordt bijgesteld zodra er aanleiding voor is of als blijkt dat genomen maatregelen 

niet effectief en adequaat zijn of onvoldoende bekend en uitgevoerd worden. 
  
Inzichtelijk 
Het veiligheid- en gezondheidsbeleid is inzichtelijk voor beroepskrachten, beroepskrachten in 
opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. In het beleid staat hoe dat inzichtelijk gemaakt wordt. 
  
Voornaamste risico's met grote gevolgen 
Het beleid gaat over de voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid of de 
gezondheid van kinderen. De risico's zijn onderverdeeld in drie categorieën: 
 fysieke veiligheid: vallen van hoogte, verstikking, vergiftiging, verbranding, verdrinking; 
 sociale veiligheid: grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling, vermissing, wennen; 
 gezondheid: infectiegevaar, medisch handelen, binnenmilieu, buitenruimte. 
  
Leren omgaan met kleine risico's 
Pedagogisch medewerkers leren kinderen omgaan met kleine risico's. In het veiligheid- en 
gezondheidsbeleid staat beschreven hoe dat kinderen geleerd wordt. 
  
Achterwacht 
Als het tijdens de openingsuren mogelijk is dat slechts één beroepskracht aanwezig is in het 
kindercentrum, moet er een achterwachtregeling zijn. Er is een volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in 
geval van een calamiteit. 
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Plan van aanpak  
Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico's ingeperkt worden en hoe gehandeld wordt 
zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet. 
2018 wordt gebruikt als overgangsjaar. De locatie Baexem start begin 2018 nog met de risico-
inventarisatie ‘oude stijl’. Deze risico-inventarisatie wordt aangevuld met het nieuwe beleidsplan. 
Gedurende 2018 onderzoekt Hoera kindercentra organisatie breed welke risico inventarisatie 
‘nieuwe stijl’ het best passend is. Uiterlijk 1 januari 2019 zijn alle Hoera locaties overgestapt op de 
nieuwe versie. 
  
Vooralsnog staan zowel de grote als kleine risico's van de locatie alsmede de acties en afspraken 
met kinderen in de Rie veiligheid en gezondheid (verwezen wordt naar bijlagen). 
De huidige risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien 
van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal 
actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De 
belangrijkste actiepunten zijn: 
- ongevallen registratie invullen als een kind door Hoera naar een arts wordt doorverwezen (in 
2018 nog niet voorgevallen) 
- CO2 gehalte in bso ruimte (-> metingen in logboek) 
- Temperatuur in bso-ruimte (-> er worden screens geplaatst) 
- Rubberen valtegels onder speeltoestel buiten. 
  
Grensoverschrijdend gedrag 
In het beleid staat hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige 
volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Het gaat om het risico op 
grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen 
zowel seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op 
pestgedrag van kinderen onderling. 
  
Er is beschreven hoe het vierogenprincipe wordt toegepast, als onderdeel van het beperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag. Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van 
kinderen wordt beperkt door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf of 
een peuterspeelzaal gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een 
kind. 
  
Eerste hulp aan kinderen 
De beroepskrachten werkzaam op deze locatie zijn in het bezit van een geldig certificaat Eerste 
Hulp aan Kinderen. 
  
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. Vorkmeer wordt hier als 
welzijnspartner in betrokken. Het stappenplan is op locatie aanwezig en is digitaal inzichtelijk. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (binnen- en buitenruimte) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (maart 2018) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (maart 2018) 
 Actieplan veiligheid (2018) 
 Actieplan gezondheid (2018) 
 Ongevallenregistratie 
 Veiligheidsverslag (Beleidplan Veiligheid en Gezondheid Locatie Baexem, BSO Baexem 01-

2018) 
 Gezondheidsverslag (Beleidplan Veiligheid en Gezondheid Locatie Baexem, BSO Baexem 01-

2018) 
 Huisregels/groepsregels (groep Huiskamer) 
 Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 
In dit onderdeel is gekeken of er een oudercommissie actief is. Wanneer het aantoonbaar niet lukt 
een oudercommissie geformeerd te krijgen mag in een kindercentrum waar maximaal vijftig 
kinderen worden opgevangen een vorm van alternatieve ouderraadpleging toegepast worden. 
  
 
Oudercommissie 
 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt voor de locatie Baexem niet omdat 
het een kindercentrum betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. 
Er wordt op de volgende manier tegemoet gekomen aan de alternatieve ouderraadpleging: 
  
 Ouders worden via de mail/nieuwsbrief op de hoogte gesteld, wanneer het definitieve 

inspectierapport van de toezichthouder gereed is. Het definitieve inspectierapport wordt op de 
website geplaatst. Enkele ouders zullen worden uitgenodigd om met de clustermanager het 
rapport te bespreken. Ook wordt er dan worden bekeken wat de mogelijke rol van de ouders 
kan zijn met betrekking tot verbeterpunten. Terugkoppeling hiervan vindt plaats middels de 
mail/nieuwsbrief 

 Jaarlijks worden enkele ouders uitgenodigd om met de clustermanager het pedagogisch beleid 
te bespreken. Terugkoppeling geschiedt via mail/nieuwsbrief. 

 Het jaarlijkse klachtenverslag wordt passend onder de aandacht gebracht van ouders. Via 
mail/nieuwsbrief zal verwijzing plaatsvinden naar de website 

 Er wordt structureel inspanning  verricht voor het samenstellen van een oudercommissie. 
Dit gebeurt via de intake-gesprekken, via de mail/nieuwsbrief, in een persoonlijk gesprek, via 
een mededeling op de locatie. 

  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c 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 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e 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 aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c 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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Verantwoorde buitenschoolse opvang 

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) 

 

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, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister 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) 
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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 de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), 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) 

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) 
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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) 

 

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) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b 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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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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 van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder 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 zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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BSO Hoera Baexem te Baexem 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Baexem 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
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 : 17-04-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 05-06-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 27-06-2018 
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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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