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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 va n de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
In opdracht van de gemeente Peel en Maas wordt er een incidenteel onderzoek uitgevoerd ten
aanzien van een aanvraag voor het ophogen van kindplaatsen.

Beschouwing
De houder (Hoera Kindercentra) heeft een aanvraag ingediend voor het ophogen van de
kindplaatsen ten aanzien van buitenschoolse opvang Hoera Panningen (Wissel/Nieuweschool).
Uit het incidentele onderzoek ten aanzien van deze buitenschoolse opvang is gebleken dat er
voldoende binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar zijn voor de ophoging van 40 naar 68
kindplaatsen.
Voor meer concrete informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende voorwaarden
van het domein 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 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.
Tijdens dit incidentele onderzoek in het kader van een ophoging kindplaatsen is er één voorwaarde
van het pedagogisch beleid beoordeeld.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waar het volgende met betrekking tot de maximale
omvang en de leeftijdsopbouw beschreven wordt:
Basisgroep 1
Basisgroep 2
Basisgroep 3

20 kinderen (4 t/m 7 jaar)
20 kinderen (4 t/m 7 jaar)
28 kinderen (8 t/m 12 jaar)

Verder beschrijft de houder aan de hand van een dagindeling en de pedagogische doelen welke
werkwijze er van toepassing is op buitenschoolse opvang Hoera Panningen (Wissel/Nieuweschool).

Gebruikte bronnen





Interview (1 beroepskracht)
Website
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan

Veiligheid en gezondheid
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 veiligheids - en gezondheidsbeleid. De
houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
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Tijdens dit incidentele onderzoek is er één voorwaarde omtrent het veiligheids- en
gezondheidsbeleid beoordeeld.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld ten aanzien van deze locatie.
Het beleid is opnieuw geëvalueerd en bekeken ten aanzien van de 'wijziging' kindplaatsen en
eventuele gevolgen in de praktijk.
Of het beleid daadwerkelijk overeenkomt met de praktijk en andersom zal bij de eerst volgende
jaarlijkse inspectie beoordeeld worden.

Gebruikte bronnen




Interview (1 beroepskracht)
Observatie(s) (2 lokalen, speelzaal, aula en buitenruimte (schoolplein))
Beleid veiligheid- en gezondheid

Accommodatie
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voo r 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
Uit de plattegrond en de meting in de praktijk blijkt dat er voldoende vierkante meters voor in
totaal 68 kindplaatsen ter beschikking zijn (binnen en buiten).
De ruimtes zijn kindvriendelijk en passend ingericht. Er zijn 2 lokalen, een speelzaal en een aula
waar de kinderen gebruik van maken.

Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (1 beroepskracht)
Observatie(s) (2 lokalen, speelzaal, aula en buitenruimte (schoolplein))
Beleid veiligheid- en gezondheid
Plattegrond
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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)

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 kindere n 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 kinde ropvang)

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
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO Hoera Wissel/Nieuweschool
: http://www.hoerakindercentra.nl
: 40

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Hoera kindercentra
Kerkstraat 32
5981CG Panningen
www.hoerakindercentra.nl
14119365
Ja

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
E Dekkers

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Peel en Maas
: Postbus 7088
: 5980AB PANNINGEN

:
:
:
:
:
:

17-02-2020
20-02-2020
Niet van toepassing
03-03-2020
03-03-2020
03-03-2020

: 10-03-2020
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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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