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

maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken zijn de inspectieactiviteiten met 

behulp van het model risicoprofiel bepaald.  

 

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.  

 

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

 

Beschouwing 

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

Hoera Baexem en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per thema uitgewerkt.  

 

Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Baexem 

De BSO is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera Kindercentra en is gevestigd in basisschool De 

Harlekijn. De voorziening staat voor maximaal 44 kindplaatsen geregistreerd in het landelijk 

register kinderopvang. Er zijn drie basisgroepen voor kinderen van 4-12 jaar.  

Op deze locatie is ook een kindercentrum (peutergroep) van dezelfde houder gevestigd.  

 

Inspectiegeschiedenis 

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

voorgaande inspecties beschreven: 

- 2017, jaarlijks onderzoek. Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan;  

- 2018, jaarlijks onderzoek. Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan;  

- 2019, jaarlijks onderzoek. Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan;  

- 2020; incidenteel onderzoek inzake een ophoging van het aantal kindplaatsen. De ophoging is 

toegekend.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek 

De bevindingen uit dit onderzoek zijn gebaseerd op een locatiebezoek, een interview met de 

assistent-leidinggevende, de aanwezige beroepskracht en een beoordeling op documenten. Ook is 

er diverse keren mailcontact geweest met de manager.  

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet 

kinderopvang. Wel is er een aandachtspunt geconstateerd met betrekking tot de 

inzichtelijkheid van de beroepskracht-kindratio. Het is de verantwoordelijkheid van de houder dit 

aandachtspunt op te pakken en voor adequate opvolging te zorgen.  

 

Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport.  
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft zowel een algemeen pedagogisch beleidsplan als een locatie specifiek werkplan 

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

Naar aanleiding van de inspectie heeft de houder nog een wijziging doorgevoerd is zijn 

pedagogisch werkplan (ontvangen op 15-02-2022). 

   

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 beroepskracht en de 

houder. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Observatie van de praktijk 

De observatie vindt plaats op donderdagmiddag 10 februari 2022, er zijn op dat moment tien 

kinderen en een beroepskracht aanwezig.  

De toezichthouder heeft gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 

4-12 jaar. Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd 

in het Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat: 

 

A: Het waarborgen van emotionele veiligheid; 

B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 

D: Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. 

 

Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 

op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de 

vier pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt: 
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A: Waarborgen emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, 

zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

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

 

De beroepskracht heeft gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en 

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

een kind. 

Er is verbaal en non-verbaal contact, deze contacten verlopen vriendelijk en prettig.  

Er wordt gezien dat de beroepskracht haar lichaamshouding aanpast aan de leeftijdsgroep 

(bijvoorbeeld bij de kleuters op ooghoogte praten en door de knieën gaan als zij bij spelsituaties 

meekijkt).  

Ten tijde van de inspectie is de sfeer in de groep open en ontspannen; er wordt gelachen en er 

worden grapjes gemaakt. Alle kinderen zijn actief met iets bezig; een aantal kinderen speelt met 

een knikkerbaan, anderen zijn slingers aan het knutselen voor de Carnaval en er is een groepje 

(oudere) kinderen in de hal bezig met een eigen verzonnen rollenspel.  

De kinderen schakelen de beroepskracht in als ze hulp of steun nodig hebben. 

 

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

 

C. Ontwikkelen van de sociale competentie 

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; 

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

 

De beroepskracht stimuleert de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse of talent, zowel 

in gesprekken als tijdens spel. Maatjes en vriendjes krijgen ook eigen spel-/contactgelegenheid.  

De beroepskracht helpt de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of 

groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Ook 

benoemt en beloont ze kinderen die een (bijna) conflict zelf hebben opgelost.  

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de sociale competentie bij kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan (versie 15-02-2022) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun w erk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op basis van een steekproef zijn er vier beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker 

gecontroleerd in het personenregister kinderopvang. Deze personen die bij BSO Hoera Baexem 

werkzaam zijn, beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee zij zijn 

ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. 

Tevens zijn deze personen in dit systeem gekoppeld aan de houder en zijn hun werkzaamheden 

begonnen, na inschrijving en koppeling aan de houder.  

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Opleidingseisen 

Opleidingseisen beroepskrachten 

Bij het onderzoek zijn de diploma's van 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 getoetste voorwaarden voldaan. 

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

stagiaires 

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

Er zijn in totaal 10 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en er wordt 1 beroepskracht ingezet.  
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Ook uit een steekproef van presentielijsten en het personeelsrooster van week 5 en 6 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. 

Aandachtspunt: 

Uit de door de houder aangeleverde presentielijsten en roostering blijkt dat alle kinderen onder 

elkaar op een lijst staan en de beroepskracht-kindratio op houder niveau wordt bepaald (dus op 

basis van het totaal aantal aanwezige kinderen die dag).  

Echter dient per basisgroep te worden bepaald wat de beroepskracht-kindratio is, bij BSO Hoera 

Baexem zijn volgens het beleid drie basisgroepen.  

Een kind is ingedeeld in een vaste basisgroep, op basis van hun leeftijd en het totaal aantal 

aanwezige kinderen, dient per basisgroep de beroepskracht-kindratio te worden bepaald. De 

houder dient vanuit zijn administratie dit dan ook ten alle tijden inzichtelijk te hebben.   

De houder heeft de mogelijkheid gekregen om via aanvullend bewijs aan te tonen dat er per groep 

voldoende personeel is ingezet. Met de aangeleverde extra informatie kan geconcludeerd worden 

dat er wordt voldaan aan de voorwaarde. 

Bij een volgende inspectie dient de houder er voor zorg te dragen dat de administratie van de 

beroepskracht-kindratio een compleet en overzichtelijk geheel is.  

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. Wel is er een aandachtspunt welke de houder ter 

harte dient te nemen.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij BSO Hoera Baexem vindt de opvang plaats in drie basisgroepen: 

- Basisgroep 1 maximaal 11 kinderen van 4-12 jaar; 

- Basisgroep 2 maximaal 22 kinderen van 4-12 jaar; 

- Basisgroep 3 maximaal 11 kinderen van 4-12 jaar.  

 

Deze groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden.  

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Website 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

 Presentielijsten (week 5 en 6) 

 Personeelsrooster (week 5 en 6) 

 Pedagogisch werkplan (versie 15-02-2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Mailwisseling met aanvullend bewijs BKR d.d. 23-03-2022 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

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

gehandeld. 

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

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

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

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

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

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

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

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

de kinderen die worden opgevangen; 

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

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

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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

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

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

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

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

voor talen. 

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

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

Wet kinderopvang) 

 
 

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

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

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

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

de rekenregels. 

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

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

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Hoera Baexem 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Aantal kindplaatsen : 44 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 

Adres houder : Kerkstraat 32 

Postcode en plaats : 5981 CG Panningen 

Website : www.hoerakindercentra.nl 

KvK nummer : 14119365 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  E Backus 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Leudal 

Adres : Postbus 3008 

Postcode en plaats : 6093 ZG HEYTHUYSEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 10-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 25-03-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-04-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 07-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-04-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 14-04-2022 
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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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