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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit incidenteel onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Peel en Maas betreffende 

een verzoek tot wijziging van het kindaantal van 16 naar 20. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie bij BSO Hoera Maasbree, 

locatie Dynamic. 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) Sportief Hoera Maasbree, locatie Dynamic 

Hoera Maasbree heeft drie verschillende locaties in Maasbree. Te weten locatie de Violier 

(kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang), locatie Dynamic (buitenschoolse opvang) en locatie 

MVC’19 (buitenschoolse opvang). De laatste twee locaties zijn tezamen bso Sportief. 

 

Bso Sportief is gesitueerd in de sportieve omgeving Breetse Peel Maasbree. Voor locatie Dynamic 

wordt gebruik van een groepsruimte in sportcentrum 'Dynamic'. 

 

Inspectiegeschiedenis 

De bso wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de inspecties 

uit 

2017 t/m 2019 beschreven: 

 12-06-2017: jaarlijkse inspectie; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; 

 26-11-2018: jaarlijkse inspectie; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; 

 09-07-2019: jaarlijkse inspectie; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek 

De gemeente Peel en Maas ontvangt op 14-07-2020 een wijzigingsverzoek van de houder voor de 

ophoging van het kindaantal van 16 naar 20. 

Op 21-07-2020 vindt een onderzoek op locatie plaats. Het blijkt dat de binnenruimte niet groot 

genoeg is voor de opvang van 20 kinderen. De binnenruimte is wel groot genoeg voor 18 kinderen. 

 

Aan de overig getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 

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. 

Het verzoek tot ophoging van 16 naar 18 kinderen kan wel doorgevoerd worden! 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld mededeling aan 

het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 

De houder vraagt in deze een wijziging, ophoging, van het aantal kindplaatsen bso aan van 16 

naar 20 kinderen en levert de aanvraag tijdig bij de gemeente Peel en Maas aan. 

 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie 
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Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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

duidelijk hoe hij 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 hij 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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleid (werkplan) voor BSO Sportief Hoera Maasbree, locatie 

"Dynamic en MVV '19". Of het beleid ook in de praktijk uitgevoerd wordt is bij dit onderzoek niet 

beoordeeld. Dit zal bij het eerstvolgend jaarlijks onderzoek beoordeeld worden. 

 

Het pedagogisch werkplan bevat onder andere een beschrijving van de werkwijze, maximale 

omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 

Opmerking: in de basisgroep Dynamic wordt gesproken over kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar 

met een maximale groepsgrootte van 20 kinderen. 

Aangezien de vierkante meters van de binnenruimte maximaal voor 18 kinderen opvang kunnen 

bieden dient dit kindaantal aangepast te worden. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie, d.d. 21-07-2020) 

 Observatie(s) (op locatie d.d. 21-07-2020) 

 Pedagogisch werkplan (versie 2020-07) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een Hoera-algemeen Beleidsplan veiligheid en gezondheid voor de buitenschoolse 

opvang (BSO). Daarbij hoort een plan van aanpak als aanhangsel. Dit aanhangsel is een locatie -

specifiek werkdocument en beschrijft het volgende: 'Het plan is in beheer van de locatie en wordt 

regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. Regelmatig betekent minimaal vier keer per jaar 

evalueren en één keer per jaar (laatste kwartaal) volledig actualiseren. Pedagogisch medewerkers 

zijn altijd betrokken bij de evaluatie van het plan'. 

 

Of er wordt gehandeld conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid is bij dit onderzoek niet 

beoordeeld. Dit zal bij het eerstvolgend jaarlijks onderzoek beoordeeld worden. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie, d.d. 21-07-2020) 

 Observatie(s) (op locatie d.d. 21-07-2020) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 Plan van aanpak Hoera Dynamic/MVC '19, versie 03-02-2020 
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Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

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 de leeftijd van 

de op te vangen kinderen. 

Ten aanzien van het aantal op te vangen kinderen voldoet het aantal vierkante meters niet. De 

ruimte is ten tijde van het onderzoek gemeten door de toezichthouder in het bijzijn van de 

clustermanager. Het blijkt dat er 65,8m² beschikbare binnenruimte is. Dit is voldoende voor 18 

kinderen (3,5m² per kind). 

 

De aanvraag voor ophoging van 16 naar 18 kinderen kan gehonoreerd worden maar niet voor de 

ophoging naar 20 kinderen. 

 

De oppervlakte van de buitenruimte (aangrenzend aan de bso) is meer dan genoeg voor 20 

kinderen. 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie, d.d. 21-07-2020) 

 Observatie(s) (op locatie d.d. 21-07-2020) 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

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 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, 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 werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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) 

 

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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Hoera Maasbree, locatie Dynamic 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045212511 

Aantal kindplaatsen : 16 

 

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 :  F. van Bladel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Peel en Maas 

Adres : Postbus 7088 

Postcode en plaats : 5980 AB PANNINGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 22-07-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 11-08-2020 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 11-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-08-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 18-08-2020 
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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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