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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. 

In opdracht van de gemeente Peel en Maas wordt er een incidenteel onderzoek uitgevoerd in 

verband met een ophoging van kindplaatsen (10 naar 36). 

 

Beschouwing 

Uit het incidentele onderzoek bij buitenschoolse opvang Hoera te Egchel op 09-07-2020 is gebleken 

dat er voldoende binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar is voor de ophoging van 10 naar 36 

kindplaatsen. 

 

Voorheen was er alléén sprake van een voorschoolse opvang. De houder is voornemens ook 

buitenschoolse opvang aan te bieden per 24-08-2020. 

 

De houder heeft voor 36 kindplaatsen een aanvraag ingediend. 

Uit de meting en de gegevens blijkt dat er 36 kindplaatsen geregistreerd kunnen worden in het 

landelijk register kinderopvang. 

 

Voor meer concrete informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te 

lezen. 

 

 

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. 
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Observaties en bevindingen 

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 beleidsplan opgesteld waarin de 

 werkwijze 

 de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen wordt beschreven. 

 

Naar aanleiding van de inspectie is besloten om een andere indeling van basisgroepen te maken 

en te beschrijven. Dit wordt vóór de start van 24 augusutus nog aangepast en per mail verzonden 

naar de toezichthouder. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview locatie managers (2)) 

 Observatie(s) (binnen- en buitenruimtes) 

 Website (Hoera kindercentra) 

 Aanvraag ophoging bso Hoera Egchel 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 werk. 

 

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

 

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

bekeken, gelezen en/of besproken is.   

 

Bij dit incidenteel onderzoek is alleen de inschrijving in het PRK van de houder beoordeeld. 

De overige items worden bij het eerst volgende reguliere onderzoek getoetst. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en ingeschreven in het Personen 

Register Kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview locatie managers (2)) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Website (Hoera kindercentra) 

 Aanvraag ophoging bso Hoera Egchel 
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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.   

 

In dit incidenteel onderzoek zijn alléén de documenten (veiligheids- en gezondheidsbeleid) 

beoordeeld. Bij de volgende reguliere inspectie zal de praktijk getoetst worden. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld met een plan van aanpak voor 

buitenschoolse opvang Hoera in Egchel. 

 

Opmerking 

De toezichthouder kan nog niet beoordelen of er gehandeld wordt conform het veilgheids- en 

gezondheidsbeleid. Ten tijde van het incidenteel onderzoek zijn er géén kinderen, de daadwerkelijk 

start van de naschoolse opvang gaat per 24 augustus plaatsvinden. 
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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 

Inrichting binnenruimte 

De binnenruimtes waar de kinderen verblijven zijn al grotendeels passend ingericht (educatieve 

hoeken). 

De kinderen gaan gebruik maken van een peuteropvanglokaal, een groot bso-lokaal en de gang is 

gedeeltelijk ingericht. 

De cluster manager vertelt hoe de inrichting verder vorm gaat krijgen, zodat het passend ingericht 

is vóór 24 augustus. Het is aannemlijk dat dit realiseerbaar is. 

 

De jongste kinderen verblijven dan in het peuterlokaal en de oudste kinderen in het grote bso-

lokaal. 

 

De buitenruimte (grote schoolplein) is passend ingericht met verschillende toestellen en 

mogelijkheden). Er worden volgens de houder duidelijke afspraken (veiligheid in relatie tot 

leeftijd) gemaakt met de kinderen over het gebruik van de speeltoestellen. 

 

Vierkante meters 

Volgens de plattegronden (meting) heeft het peuteropvang lokaal 56 en het grote bso-lokaal 74 

vierkante meter ter beschikking. Dit betekent dat er in totaal 130 vierkante meter beschikbaar is. 

Dit is voldoende voor 36 kindplaatsen. 

 

De buitenruimte (schoolplein) heeft voldoende vierkante meters voor 36 kindplaatsen. 

 

Opmerking 

Naast deze 2 lokalen (extra ruimte) geeft de houder aan dat een 'gedeelte van de gang' (nu ook al 

in gebruik door school) verder kindvriendelijk wordt ingericht, zodat de kinderen hier ook in kleine 

groepjes gebruik van kunnen maken. 

 

Uit de interviews blijkt dat de clustermanager en het aanspreekpunt van de school (facilitair en 

huisvesting) aangeven dat er veilig gebruik gemaakt wordt van de gang, rekening houdend met de 

vluchtroutes en dergelijke. Bij navraag geven deze personen aan dat er géén gegevens aanwezig 

zijn bij de school of de gemeente waar duidelijk op aangemerkt staat welk deel van de gang 

verblijfsruimte of verkeersruimte is (tekening omgevingsvergunning). 

 

Er wordt alléén een plattegrond met vluchtroutes aangereikt die 'vrij' moeten blijven. 

Volgens het aanspreekpunt van de school is in afstemming met de brandweer gekeken naar veilig 

gebruik. De houder is verantwoordelijk voor passend en veilig gebruik van deze ruimte conform de 

vergunning van de gemeente. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview locatie managers (2)) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 Plattegrond 

 Mail aanspreekpunt 'coördinator facilitaire zaken en huisvesting' 

 Aanvraag ophoging bso Hoera Egchel 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

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 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) 

 

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) 

 

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) 
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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 

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 Egchel 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045212732 

Aantal kindplaatsen : 10 

 

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 Dekkers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Peel en Maas 

Adres : Postbus 7088 

Postcode en plaats : 5980 AB PANNINGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 13-07-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 17-08-2020 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 17-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-08-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 24-08-2020 
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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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