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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. 

Het rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 

Risicogestuurd toezicht betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder 

intensief waar gebleken is dat dit kan. Hierbij ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 

direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.   

 

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 Nederweert, locatie de Bongerd 

Buitenschools opvang (bso) Hoera Nederweert, locatie de Bongerd, is gehuisvest op de Bengele 2 

te Nederweert en is gesitueerd in basisschool de Bongerd. De buitenschoolse opvang wordt samen 

met het kinderdagverblijf van dezelfde houder geëxploiteerd in deze basisschool. 

Buitenschoolse opvang Hoera de Bongerd valt onder Stichting Hoera Kindercentra. Deze stichting 

biedt verschillende soorten opvang aan binnen diverse gemeenten in Limburg. 

 

De bso is met 20 kindplaatsen voor kinderen van 4 - 13 jaar opgenomen in het landelijk register 

kinderopvang (LRK). 

 

Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 

inspecties uit 2018 t/m 2021 beschreven: 

 

 27-02-2018: jaarlijks onderzoek; na overleg en overreding ten aanzien van het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid, zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 

 19-11-2019: jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.  

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

bijbehorende maatregelen;   

 25-11-2021: jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.    

 

Huidige inspectie (2022)   

Op basis van het huidige inspectieonderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt 

dat bso Hoera Nederweert, locatie de Bongerd voldoet aan de in dit rapport getoetste eisen uit de 

Wet kinderopvang. 

 

Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij de getoetste items in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 Pedagogisch beleid 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan en een locatie -specifiek werkplan waarin 

de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 

   

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

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

 

Conclusie 

Er wordt aan de voorwaarde voldaan 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten, 6-9-2022) 

 Observatie(s) (6-9-2022) 

 Website (www.hoerakindercentra.nl) 

 Pedagogisch beleidsplan (Hoera kindercentra) 

 Pedagogisch werkplan (BSO Hoera Nederweert locatie de Bongerd, versie september 2022) 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen 

 Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op basis van een steekproef zijn er vier beroepskrachten gecontroleerd in het personenregister 

kinderopvang. Deze personen die bij BSO Hoera Nederweert, locatie de Bongerd werkzaam zijn, 

beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het 

Personenregister kinderopvang. Tevens zijn deze personen in dit systeem gekoppeld aan de houder 

en zijn hun werkzaamheden begonnen, na inschrijving en koppeling aan de houder 

 

Conclusie 

Er wordt aan de voorwaarden voldaan. 

Opleidingseisen 

Opleidingseisen beroepskrachten 

Bij het onderzoek zijn de diploma's van vier beroepskrachten beoordeeld. Zij beschikken over de 

voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest recent aangevangen cao 

kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie-eis en/of bewijsstuk voor een passende 

opleiding. 

  

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerkers 

Daarnaast is de beroepskwalificatie van de aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

beoordeeld. Zij beschikt over de voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest 

recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie -eis en/of 

bewijsstuk voor een passende opleiding. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de voorwaarden voldaan. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 

Ten tijde van de inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan actuele wet- en regelgeving: 

Er zijn op 6-9-2022 dertien kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. Dit voldoet aan de 

wettelijke ratio. 

 

Ook uit een steekproef (week 27, 28, 29 en 36) van presentielijsten en het personeelsrooster blijkt 

dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen in de groep. Bij deze 

beoordeling is ook rekening gehouden met de leeftijden van de aanwezige kinderen. 

 

 



 

 

6 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-09-2022 

BSO Hoera de Bongerd te Nederweert 

 

 

 

Afwijktijden regeling 

Bij BSO Hoera Nederweert, locatie de Bongerd wordt niet afgeweken van de beroepskracht-

kindratio. De voorwaarden die hierop betrekking hebben, zijn daarom niet beoordeeld tijdens dit 

onderzoek. 

   

Gezien het activiteitenaanbod en de bezetting van de BSO heeft Hoera Nederweert ervoor gekozen 

om alleen tijdens gezamenlijke studiedagen en vakanties gebruik te maken van de 

afwijkingsregeling. De kinderen worden tijdens gezamenlijke studiedagen en vakanties opgevangen 

op BSO Hoera Nederweert, locatie de Kerneel. 

 

Beroepskrachten in opleiding / Stagiaires 

Momenteel worden er geen beroepskrachten in opleiding of stagiaires ingezet bij BSO Hoera 

Nederweert, locatie de Bongerd. De voorwaarde die hierop betrekking heeft, is daarom niet 

beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

 

Achterwacht 

Het kan op deze locatie voorkomen dat er maar één beroepskracht aanwezig is. Er dient daarom 

een achterwachtregeling getroffen te zijn. Dit is het geval; de beroepskracht heeft hier kennis van 

genomen en is op de hoogte van de contactgegevens van de aangewezen achterwachten. 

De achterwachtregeling is opgenomen in het locatiespecifieke plan van aanpak dat onderdeel 

uitmaakt van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.   

 

Conclusie 

Er wordt aan de voorwaarden voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij bso Hoera Nederweert, locatie de Bongerd vindt de opvang plaats in één basisgroep: 

Er worden maximaal 20 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-13 jaar. 

 

Deze groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De basisgroep 

heeft een eigen, vaste groepsruimte met vaste beroepskrachten.   

 

Mentor 

Uit interview met de beroepskracht en een steekproef in het digitale systeem blijkt dat aan ieder 

kind een mentor is toegewezen. In het digitale ouderportaal kunnen ouders terug vinden wie de 

mentor is van hun kind. Tijdens het intake gesprek wordt aan de ouders kenbaar gemaakt wie de 

mentor is van hun kind. Bij eventuele wisseling van mentor wordt dit mondeling kenbaar gemaakt 

en gewijzigd in het ouderportaal. De mentor is een beroepskracht van het kind en onderhoudt de 

contacten met de ouders van het kind. Tevens is de mentor voor de ouders en het kind 

aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten, 6-9-2022) 

 Observatie(s) (6-9-2022) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 
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 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (BSO Bongerd) 

 Presentielijsten (Week 27, 28, 29, 36) 

 Personeelsrooster (Week 27, 28, 29, 36) 

 Pedagogisch werkplan (BSO Hoera Nederweert locatie de Bongerd, versie september 2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk Accommodatie beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Er zijn na het laatste locatiebezoek geen wijzigingen geweest ten aanzien van de binnen- en 

buitenruimtes. 

De groepsruimte is ingericht met leeftijdsadequate spelmaterialen die voor de kinderen 

toegankelijk zijn opgesteld. Er zijn diverse speelhoeken aanwezig (er is onder andere een TV-hoek 

en een bouwhoek aanwezig. Er zijn speelhoeken met een poppenhuis / keukentje gecreëerd).    

Er zijn in de groepsruimte diverse bakken / kasten met speelgoed (gezelschapsspellen, lego, 

dieren, knutselmaterialen e.d.) aanwezig. De meeste materialen kunnen de kinderen zelf pakken. 

Hier zijn afspraken over gemaakt met de kinderen. 

 

De BSO maakt gebruik van het buitenspeelterrein van de school. 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 

Er is sprake van een omheinde, kindvriendelijke en overzichtelijke buitenspeelruimte. Er is onder 

andere een glijbaan met een tunnel aanwezig, divers rijdend materiaal, een zandbak en er zijn 

duikelstangen. Op het schoolplein zijn diverse 'wegen' gecreëerd met zebrapaden en een rotonde.   

 

Binnenruimte 

De oppervlakte van de basisgroepsruimte betreft  ± 90 m² . 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde dat er minimaal 3,5m² binnenspeelruimte per kind 

beschikbaar is als er 20 kinderen worden opgevangen. 

 

Buitenruimte 

De buitenruimte is voldoende groot en biedt minimaal 3m² per kind. 

 

Conclusie 

De binnen- en buitenruimte 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. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten, 6-9-2022) 

 Observatie(s) (6-9-2022) 

 Plattegrond (Bongerd) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

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

gehandeld. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 
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Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht 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 van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 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 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 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 
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geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Hoera de Bongerd 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 

Adres houder : Kerkstraat 32 

Postcode en plaats : 5981 CG Panningen 

Website : www.hoerakindercentra.nl 

KvK nummer : 14119365 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. Peeters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nederweert 

Adres : Postbus 2728 

Postcode en plaats : 6030 AA NEDERWEERT 

 

Planning 

Datum inspectie : 06-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 20-09-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-10-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 07-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 14-10-2022 
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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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