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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het 
model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het 
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
  
Daarnaast zijn binnen deze inspectie de nieuwe en gewijzigde kwaliteitseisen vanuit de Wet 
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang meegenomen. Deze Wet is per 01-01-2018 ingegaan. 
De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie. 

 
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 Buitengewoon Leuken. 
Hoera Buitengewoon Leuken is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera Kindercentra. BSO Hoera 
Buitengewoon biedt voor- en naschoolse opvang in het scoutinggebouw St. Job in de wijk Leuken, 
gemeente Weert. De BSO heeft de beschikking over drie groepsruimten in het scoutinggebouw en 
een grote aangrenzende buitenspeelruimte. 
  
De BSO werkt met drie basisgroepen (4-12 jaar) en staat met 60 kindplaatsen geregistreerd in het 
landelijk register kinderopvang. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De BSO wordt jaarlijks bezocht door een toezichthouder van GGD Limburg Noord. Hoera 
Buitengewoon Leuken is in mei 2015 in exploitatie gegaan. In de jaren 2016 en 2017 zijn er tijdens 
de onderzoeken geen tekortkomingen geconstateerd. In augustus 2018 heeft de houder een 
wijzigingsverzoek ingediend voor de ophoging van het aantal kindplaatsen van 40 naar 60, welke is 
toegekend. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek 
Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn met ingang van 1 januari 2018 en 1 
maart 2018 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd en tijdens dit onderzoek beoordeeld. 
  
De bevindingen uit het onderzoek zijn gebaseerd op een locatiebezoek, een gesprek met de 
locatieverantwoordelijke en de aanwezige beroepskrachten en een beoordeling op documenten. 
  
De geobserveerde pedagogische praktijk voldoet aan de eisen voor het bieden van verantwoorde 
dagopvang. De aanwezige beroepskrachten maken een actieve en betrokken indruk. De kinderen 
gaan op in hun spel en hebben het zichtbaar naar hun zin. De beroepskrachten staan open voor de 
wensen en behoeften van elk kind. Ze nemen het kind serieus. Elk kind is uniek en wordt 
geaccepteerd zoals het is. Het programma is gericht op ontspanning. Elk kind mag zelf kiezen of 
hij/zij wil meedoen. 
  
Er is een afwijking geconstateerd in de beroepskracht-kindratio; dit blijkt een incidentele situatie te 
zijn. Op de overige dagen die zijn ingezien (steekproef week 36-39) wordt voldaan aan de 
beroepskracht-kindratio. 
  
De getoetste items voldoen aan de wettelijke gestelde voorwaarden uit de Wet Kinderopvang. 
  
Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘Advies aan 
College van B&W’. 

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

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
  
 
Wijzigingen 
 
De houder heeft tijdig een wijzigingsverzoek ingediend voor de ophoging van het aantal 
kindplaatsen van 40 naar 60. Hiervoor is in opdracht van de gemeente Weert door de GGD een 
incidenteel onderzoek uitgevoerd. Deze wijziging is ingegaan per 1 oktober 2018. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Presentielijsten (september /oktober 2018) 
 Personeelsrooster (september /oktober 2018) 
 Wijzingsformulier, ingediend op 25-06-2018 bij gemeente Weert 
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Pedagogisch klimaat 
 
In dit onderdeel is gekeken of het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan en of 
er in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
Bij de beoordeling van het pedagogisch beleidsplan zijn de nieuwe items uit de wet IKK 2018 
uitgelicht. 
  
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 houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin de voor Hoera kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. Het pedagogisch werkplan beschrijft hoe de 
pedagogische uitgangspunten in de praktijk worden vormgeven. 
  
De houder draagt er zorg voor dat in het kindercentrum conform dit plan wordt gehandeld. Dit 
blijkt uit de observatie van de pedagogische praktijk en uit gesprekken met de aanwezige 
beroepskrachten.  
  
Mentorschap 
Deze mentor is een beroepskracht die werkzaam is op de groep van het kind. Ouders worden 
tijdens de intake en via het ouderportaal geïnformeerd over welke beroepskracht de mentor is van 
hun kind. De mentor volgt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind middels observaties, 
kindgesprekken en het invullen van het 'smiley' formulier. Dit wordt jaarlijks met de ouders 
besproken. 
  
Bijzonderheden en doorverwijzing 
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 het IKC kan te allen tijde 
geraadpleegd worden. Ouders geven hier vooraf toestemming voor middels het 
toestemmingsformulier. Ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning (o.a. Integrale vroeghulp voor ouders van kinderen tot 5 jaar, MEE Noord en Midden 
Limburg, Rubicon). 
  
Afwijkende inzet beroepskrachten 
Gedurende schoolweken wordt op de bso de halfuursregeling ingezet. Er wordt op maandag, 
dinsdag en donderdag van 15.00 tot 15.30 gelimiteerd afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
Op woensdag is dit tussen 12.30-13.00 uur en vrijdag tussen 12.00-12.30 uur.  
  
Tijdens vakanties en schoolvrije dagen wordt de zogenaamde drie-uursregeling toegepast. De 
afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-
kindratio is in het werkplan in exacte tijdblokken vastgelegd. 
  
Stagiairs en vrijwilligers 
Het kan voorkomen dat er wordt gewerkt met vrijwilligers en stagiaires. Het werkplan bevat een 
concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de 
dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden.  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Observatie van de praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van 
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4 - 12 jaar (www.rijksoverheid.nl). 
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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, 
er: 
 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

  
Observatiemomenten buitenschoolse opvang 
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 
op locatie beoordeeld. Het onderzoek vindt plaats op een woensdagmiddag. Er zijn 11 kinderen 
aanwezig met 2 (vaste) beroepskrachten en een stagiaire. 
  
De kinderen zitten gezamenlijk aan tafel te eten. Het aanbod is divers en de kinderen kunnen 
aangeven of ze een gebakken ei willen. Er vinden gesprekjes plaats tussen de beroepskrachten en 
kinderen onderling. Kinderen worden gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en sociale 
omgangsvormen worden geoefend (delen, wachten op je beurt, dankjewel zeggen en samen 
afruimen). Tijdens het eten valt een kind van zijn stoel; de beroepskracht kijkt of het kind zich 
bezeerd heeft en troost het kind. Na een knuffel en een grapje gaat het kind weer aan tafel. Na het 
eten kunnen de kinderen kiezen of ze buiten willen spelen, een spelletje doen of binnen spelen. 
  
De meeste kinderen willen buiten spelen. Er is een grote aangrenzende tuin met veel ruimte om 'te 
ontdekken' en te spelen met natuurlijke materialen. Zo is er door een groepje kinderen een eigen 
bouwwerk gemaakt van houten pallets, planken, takken e.d. waarin vrij en fantasievol wordt 
gespeeld. Een aantal kinderen doet buiten aan een picknicktafel een gezelschapsspel met de 
beroepskrachten. Twee kinderen spelen liever binnen. Ze hebben de verkleedkleding ontdekt en 
gaan op in een rollenspel. Een beroepskracht checkt regelmatig de situatie bij de kinderen. 
  
Alle kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin, zijn actief en kunnen goed met elkaar overweg. 
Daar waar nodig weten ze de beroepskrachten te vinden. De beroepskrachten doen actief mee, 
geven passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Ze zetten zich in voor een positieve sfeer; 
kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en 
omgang met elkaar, alsmede op de gezamenlijk opgestelde groepsregels. Kinderen mogen zijn wie 
ze zijn. Alle kinderen zijn intens bezig, zijn vrolijk en ze geven een positieve indruk van hun 
welbevinden.  
  
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 
Buitengewoon Leuken. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (Hoera pedagogisch beleidsplan algemeen) 
 Pedagogisch werkplan (BSO Buitengewoon Leuken 2018-10) 
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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 het register kinderopvang. 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 toezichthouder doet een steekproef in de praktijk om te beoordelen of de houder voldoende 
personeel inzet, er gelimiteerd wordt afgeweken en er een achterwacht beschikbaar is. Ook wordt 
beoordeeld hoe het mentorschap in praktijk is gebracht.  
  
Bij de inzet van stagiaires dient de houder er rekening mee te houden dat hun inzet niet groter is 
dan een derde van de benodigde beroepskrachten. Vrijwilligers mogen niet langer formatief ingezet 
worden en tellen niet meer mee in de beroepskracht-kindratio. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De beroepskrachten en stagiair die op deze voorziening 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. Dit geldt 
ook voor 2 leden van de scouting die overdag regelmatig aanwezig zijn.  
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de 
meest recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie-eis en 
bewijsstuk voor een passende opleiding. 
  
De inzet van de stagiair geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang. De stagiair worden boventallig ingezet. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Achterwachtregeling 
De assistent leidinggevende of de clustermanager fungeren als achterwacht. Zij zijn voor 
een beroepskracht altijd telefonisch bereikbaar en kunnen in geval van nood binnen 15 minuten ter 
plaatse zijn. Medewerkers van de andere locatie (Hoera Leuken) kunnen binnen max. 5 minuten 
ter plekke zijn. Ze kunnen elkaar met mobiele telefoons bereiken, de nummers zijn 
geprogrammeerd. 
  
Geconstateerde afwijking 
Tijdens het onderzoek op locatie zijn er 11 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht en 1 stagiaire. 
De stagiaire is boventallig en telt niet mee in de beroepskracht-kindratio. 
Bij 11 feitelijk aanwezige kinderen, moeten er twee beroepskrachten zijn ingezet. 
  
Er wordt voor de BSO gebruik gemaakt van de halfuursregeling. In het PBP staat dat er op 
woensdag wordt afgeweken van 12.30 tot 13.00 uur. 
  
Echter is om 13.15 uur de tweede beroepskracht niet op de BSO locatie aanwezig. Bij navraag 
blijkt dat de beroepskracht nog op nabij gelegen locatie van de houder aanwezig (IKC Leuken) en 
daar niet op tijd is kunnen vertrekken omdat 1 kind niet op afgesproken tijdstip is opgehaald door 
de ouder. 
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De aanwezige beroepskracht geeft aan dat het zelden voorkomt dat er meer dan 10 kinderen 
aanwezig zijn op een woensdagmiddag. De toezichthouder heeft dit vervolgens gecontroleerd in de 
aanwezigheid-en planningslijsten van BSO Buitengewoon Leuken (vanaf start schooljaar tot en met 
week 39). Hierin zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en er zijn geen woensdagen gezien 
waarop meer dan 10 kinderen aanwezig zijn tijdens reguliere bso dagen. 
  
Conclusie  
 de geconstateerde afwijking blijkt een incidentele situatie te zijn; 
 op overige dagen die ingezien zijn (steekproef week 36-39) wordt voldaan aan de 

beroepskracht-kindratio; 
 op de dag van de inspectie wordt voldaan aan de achterwachtregeling, dat wil zeggen: tijdens 

het afwijken van de beroepskracht-kindratio is op de BSO, ter ondersteuning van deze 
beroepskracht, 1 andere volwassene aanwezig (de stagiaire). 

 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
In totaal is de bso voor 60 kinderen geregistreerd. De kinderen zijn ingedeeld in 3 basisgroepen 
bestaande uit 20 kinderen per groep in de leeftijd van 4-12 jaar. 
  
Aan ieder kind is een mentor toegewezen, dit is een beroepskracht van het kind. Het welbevinden 
van het kind wordt door middel van het smiley-formulier inzichtelijk gemaakt. Gezien is 
(steekproef) dat deze formulieren in maart 2018 zijn ingevuld door de kinderen en de mentor. 
Ouders hebben aan kunnen geven of ze een oudergesprek wenselijk achtte. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Plaatsingslijsten (BSO Buitengewoon Leuken schooljaar 2018-2019) 
 Presentielijsten (september /oktober 2018) 
 Personeelsrooster (september /oktober 2018) 
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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 veiligheids- en gezondheidsbeleid is en 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. Daarnaast dient de houder ervoor zorg te dragen dat tijdens de opvang een volwassene 
met een kinder-EHBO-diploma aanwezig is.  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Er is voor BSO Hoera Leuken een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid bevat een plan van aanpak hoe de risico's ingeperkt worden en hoe gehandeld 
wordt zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet. 
  
De achterwachtregeling maakt onderdeel uit van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en er wordt 
beschreven hoe het vierogenprincipe wordt toegepast, als onderdeel van het beperken van het 
risico op grensoverschrijdend gedrag. 
  
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. 
  
Tijdens een gesprek met de toezichthouder geeft een beroepskracht aan dat sinds de Stints niet 
meer gebruikt mogen worden, de situatie bij het ophalen van school risicovoller is geworden. 
Kinderen worden te voet begeleid door een beroepskracht; echter gaat dit niet altijd even soepel 
doordat de kinderen niet gewoon zijn (te voet) deel te nemen aan het verkeer.  
  
Het bovenstaande wordt tijdens het eerstvolgende overleg besproken; het beleid Veiligheid en 
Gezondheid dient hierop te worden geactualiseerd. 
  
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang 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. Tijdens het onderzoek op locatie was er 1 
beroepskracht aanwezig die gecertificeerd is voor het verlenen van Eerste Hulp Aan Kinderen (en 
tevens bedrijfshulpverlener). De medewerkers volgen jaarlijks een herhalingscursus voor kinder-
EHBO. De certificaten worden behaald bij Alles Paletti en voldoen aan de wettelijke eisen. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De aanwezige beroepskrachten weten aan te gegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling moet worden omgegaan. De meldcode is een terugkerend onderwerp 
tijdens het werkoverleg. Het stappenplan is op locatie aanwezig. 
  
Ook wordt de thema avond waarin de Landelijke Meldcode centraal staat regelmatig aangeboden 
aan alle beroepskrachten van Hoera. 
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Tijdens het locatiebezoek is de aanscherping van de meldcode besproken. De locatie-
verantwoordelijke is geïnformeerd over het afwegingskader en de uitbreiding van het stappenplan. 
De periode van 1 juli tot 31 december 2018 kan worden gezien als implementatieperiode. Vanaf 1 
januari 2019 zal daadwerkelijk worden toegezien of er wordt gewerkt met een afwegingskader in 
het stappenplan van de Meldcode. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 EHBO certificaten 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (BSO Leuken 2018-10) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (stappenplan) 
 Werkdocument grote risico’s locatie BSO Buitengewoon Leuken versie 10- 2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het 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 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, 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 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) 

Pedagogische praktijk 

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) 
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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. 
(art 1.50 lid 3 Wet 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) 

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 cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 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) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang 
maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten 
beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond 
van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op de afzonderlijke basisgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 

kinderopvang) 
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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) 

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) 
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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) 

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, 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) 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Buitengewoon (Leuken) 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 60 
 
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 : Weert 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 6000AZ WEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 26-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 15-11-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-12-2018 
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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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