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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct 
bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
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 Kinderdagopvang (KDV) Hoera Heythuysen, locatie Neerakker. 
KDV Hoera Heythuysen is onderdeel van Hoera kindercentra. Hoera Kindercentra biedt dag- en 
buitenschoolse opvang aan in de gemeente Peel & Maas, Nederweert, Weert en Leudal. 
Hoera Heythuysen, locatie ‘de Neerakker’ biedt een peuterprogramma voor kinderen van 2 - 4 jaar 
en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 - 13 jaar. 
  
Met ingang van schooljaar 2012/2013 is peutergroep 'de Belhamels' gehuisvest in basisschool de 
Neerakker. Basisschool De Neerakker, Hoera Kindercentra en Bibliocenter zijn partners die samen 
willen ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum. In samenwerking met basisschool de 
Neerakker wordt het project ‘Verkenners’ aangeboden. Dit project houdt in dat de oudste peuters 
1x per week een bezoek gaan brengen aan de kleutergroepen van basisschool de Neerakker. 
  
Met ingang van mei 2015 is peutergroep 'de Belhamels' een VVE-peutergroep. In de peutergroep 
wordt gewerkt volgens de VVE-methode Puk & Ko en het erkende VVE- programma Uk en Puk. 
Kinderen met een VVE-indicatie komen 3 dagdelen naar het peuterprogramma in Heythuysen. 
  
Peutergroep de Belhamels is 5 ochtenden geopend van 8.30 uur- 12.00 uur, 40 schoolweken per 
jaar en is met 16 kindplaatsen opgenomen in het LRKP.  
  
Inspectiegeschiedenis. 
De peutergroep 'Belhamels' wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD: 
- 21-10-2014: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen; 
- 03-11-2015: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen; 
- 02-12-2016: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen. 
Tijdens de huidige inspectie zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
Zowel de clustermanager als de beroepskrachten zijn zeer coöperatief. Er heerst een open en 
ontspannen sfeer op het kinderdagverblijf. De beroepskrachten tonen zich betrokken en er is een 
goede interactie tussen de beroepskrachten en de kinderen. 
  
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 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens het onderzoek beoordeelt de toezichthouder de uitvoering van de pedagogische praktijk. 
  
Bij het beoordelen is uitgegaan van de vier basiscompetenties vanuit de Wet kinderopvang, 
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk: 
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens 
teamvergaderingen (eens per 6 - 8 weken) besproken. 
  
Conclusie 
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Observatiemoment 
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens een 
vrij spel, geleide activiteit en het buitenspelen. 
Op moment van inspectie zijn er 12 kinderen aanwezig (waarvan 4 VVE-geïndiceerd) met 2 
beroepskrachten een een vrijwilliger. 
  
Tijdens de inspectie is het thema 'Reuzen en Kabouters'. Er is een speciale hoek ingericht met 
diverse voorwerpen uit het thema; boekjes, de gemaakte knutselwerkjes, paddenstoelen (groot en 
klein), versierde kabouters etc. 
  
Een aantal kinderen zit in groepjes naar hartenlust te kleien aan tafel. Er worden diverse vormpjes 
gebruikt, of naar eigen fantasie iets gemaakt. Andere kinderen hebben in diverse hoeken gespeeld. 
De groepsruimte is in gedeeld in themahoeken, o.a. bouwhoek, leeshoek, poppenhoek. Een kind 
mag zelf kiezen in welke hoek het wil gaan spelen en met welke materialen. Aan de kleine tafeltjes 
kunnen de kinderen kleuren of puzzelen, deze materialen kunnen ze zelf uit de kast pakken. Er 
staat een thematafel in de groep, die dagelijks wordt aangevuld met spullen die het thema verder 
aankleden en het thema verdere diepgang kunnen geven, zo herkennen ouders en peuters 
duidelijk het thema voor die periode. 
  
De beroepskracht geeft aan dat het tijd is om op te gaan ruimen, dit wordt ondersteund door het 
inzetten van het opruimlied. Alle peuters helpen enthousiast mee, de beroepskracht geeft uitleg 
waar de spullen thuis horen: ''Dit hoort bij de doktersspullen, doe daar maar in. Goed gedaan 
iedereen, we zijn bijna klaar met opruimen. Als alles op zijn plaats ligt, kunnen we zo gaan 
buitenspelen." De kinderen kijken in alle hoeken of er nog iets is blijven liggen. De beroepskracht 
vervolgt: ''Voordat we naar buiten gaan wil ik jullie nog iets vertellen. Jongens en meisjes, ga eens 
even hier zitten op de grond. Ik had nog beloofd om een doosje met herfstspulletjes mee te 
nemen. In dit doosje zitten voorwerpen die jullie buiten ook kunnen vinden. Goed kijken allemaal." 
De beroepskracht laat de kinderen de voorwerpen benoemen, bij ieder stuk stelt ze de peuters 
(begrips)vragen (mais: hebben ze dat op de boerderij?, dennenappels: waar kun je die vinden 
binnen/buiten?, kabouters; waar wonen die?, spinnetje: is deze groot of klein?). De kinderen 
luisteren aandachtig, doen enthousiast mee, ze vinden het spannend. Dan vraagt de beroepskracht 
aan een kind: ''Kijk eens op de kaartjes (dagritme kaartjes). Hoe ver zijn we? Wat gaan we nu 
doen?'' Het kind roept luid: ''Buiten spelen!'' De beroepskracht geeft aan dat de kinderen de jassen 
mogen pakken. Een kind loopt ineens op eigen initiatief naar buiten. De beroepskracht merkt dit 
direct op en gaat erachter aan. Ze geeft op duidelijke toon aan dat dit niet de bedoeling is: ''Je 
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bent dan wel een grote jongen, maar je mag niet zelf de deur open maken. We wachten op elkaar, 
als iedereen de jas aan heeft, gaan we samen naar buiten.'' 
  
Buiten gaan de kinderen naast elkaar tegen de muur staan. Ze wachten geduldig totdat de 
beroepskracht al het speelgoed uit het materialenhok heeft gehaald. Er is divers rijdend materiaal 
(tractor, fietsjes, loopfietsen etc.), een zandbak met emmers en schepjes en in de hoek staat een 
hut gemaakt van grote takken. Hier hangen de dennenappels in 'verstopt'. De kabouters zijn in 
diverse hoeken verstopt, de kinderen doen veel moeite om alles te vinden. Iedere keer als er iets 
gevonden wordt, laten ze het met een luide uitroep horen. 
  
Dan worden er gezamenlijk nog een aantal kringspelletjes gedaan, waarbij gezongen wordt (hard 
en zacht) en in afwisselend tempo (snel en langzaam) gelopen wordt. Dan mogen de 
kinderen 'stampen als olifanten', zodat alle zand van de schoenen gaat. Ook hier worden de 
begrippen groot/klein, hard/zacht toegepast. 
  
De ochtend wordt binnen afgerond; de kinderen worden weer opgehaald door de 
ouders/verzorgers. De beroepskrachten houden korte overdracht gesprekken, bijzonderheden 
worden over en weer uitgewisseld. 
  
Verder is waargenomen dat de beroepskrachten: 
 de kinderen stimuleren om actief aan het spel deel te nemen en leren om te delen en te 

wachten op hun beurt; 
 laten merken, dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven complimentjes, maken 

grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft; 
 passende steun geven bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. De 

beroepskrachten maken soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de 
kinderen blijft; 

 duidelijk zijn in hun spreken en veelvuldig woorden herhalen om de taalvaardigheid bij de 
kinderen te stimuleren; 

 de zelfredzaamheid stimuleren door de kinderen mee te laten helpen met opruimen, naar het 
toilet gaan, zelf de handen wassen, de eigen jas aandoen, etc.; 

 de kinderen actief mee helpen in het ontwikkelen van sociale vaardigheden met leeftijds- en/of 
groepsgenootjes; 

 zelf het goede voorbeeld geven in het naleven van de gedragsregels, afspraken en 
omgangsvormen. 

  
Conclusie 
De pedagogische basisdoelen worden in de praktijk voldoende gewaarborgd.  
 
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
Omvang voorschoolse educatie 
Hoera kindercentra streeft ernaar kinderen minimaal twee dagdelen per week te laten deelnemen 
aan het peuterprogramma en VVE-kinderen minimaal 3, bij voorkeur 4. 
Het peuterprogramma wordt gedurende 4 ochtenden (maandag t/m donderdag van 8.30u - 
12.00u) aangeboden en omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2½ uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
  
Voor alle VVE-geïndiceerde kinderen wordt gewerkt met een gedetailleerd handelingsplan dat 
iedere 6 tot 8 weken wordt ge-update en geëvalueerd of de gestelde doelen zijn bereikt. Tevens 
wordt er naast deze aanpak gewerkt met ouderbijeenkomsten over/in het actuele thema om de 
ouderbetrokkenheid en de uitvoering/oefening thuis te bevorderen en vergroten. 
  
Voor het evalueren van de handelingsplannen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de soorten 
indicatie die zijn afgegeven: risico op taal/spraakachterstand door achtergrond ouders of sociale 
factoren in omgeving van een kind, waardoor kans op achterstand wordt vergroot. Het 
oudergesprek is veelal samen met andere betrokken partners. Er wordt dan gewerkt vanuit 1 gezin 
1 plan. 
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Inzet beroepskrachten en groepsgrootte. 
De inzet van beroepskrachten in de groep bedraagt (in ieder geval) één beroepskracht per acht 
kinderen. Er kunnen maximaal 16 kinderen op de groep geplaatst worden. Tijdens het onderzoek 
zijn er 12 kinderen aanwezig(waarvan 4x VVE geïndiceerd) en 2 beroepskrachten. 
  
Passende beroepskwalificatie en getuigschrift voorschoolse educatie 
Alle beroepskrachten die op de groep werken beschikken over een passende beroepskwalificatie 
conform de CAO Kinderopvang en zijn in het bezit van een getuigschrift voorschoolse educatie. 
  
Opleidingsplan. 
De houder heeft een opleidingsplan voor 2017 opgesteld. Hierin is o.a. opgenomen: 
 Voor vier beroepskrachten een cursus VVE Bekwaam. Het aanbod omvat 6 modules waarin de 

basis van VVE wordt aangeboden en besproken. Aan iedere bijeenkomst is een 
praktijkopdracht gekoppeld. Wanneer deze praktijkopdrachten positief zijn afgesloten ontvangt 
iedere deelnemer een VVE Bekwaamcertificaat (Afronding voor de zomervakantie); 

 Een verkort certificeringstraject Uk & Puk (na de zomervakantie), een gecertificeerd VVE-
programma. Het mag een verkort certificeringstraject zijn, omdat alle deelnemers een VVE 
Bekwaam certificaat in hun bezit hebben. 

  
Programma voorschoolse educatie. 
Voor de voorschoolse educatie wordt de VVE-methode Puk en Ko gebruikt. 
De VVE-locaties van Hoera Kindercentra werken met het erkende VVE-programma Puk en Ko. Ook 
niet VVE-locaties van Hoera Kindercentra maken gebruik van een erkend VVE-programma. 
Het genoemde VVE-programma is een totaalprogramma; dat wil zeggen dat het gericht is op de 
brede ontwikkeling van de kinderen. 
  
Alle thema's zijn gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling, sociaal communicatieve 
vaardigheden en beginnend rekenen. Elk thema bevat 12 activiteiten: 3 activiteiten voor de grote 
groep, 7 activiteiten voor groepjes van maximaal 3 kinderen en 2 activiteiten om met kinderen 
individueel te doen. De duur van een activiteit is afhankelijk van het kind zelf en de interactie in de 
groep.  
  
Voor de kinderen met een VVE-indicatie worden er minimaal 2x per week activiteiten gearrangeerd 
die aansluiten bij het individuele handelingsplan. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van een 
groepsplan. Ook worden extra taalactiviteiten aangeboden. In een klein groepje of individueel 
worden (nieuwe) woorden aangeleerd vanuit de principes: - oriënteren - demonstreren - verbreden 
- verdiepen. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager mw. S. Leijssen) 
 Interview (beroepskrachten 2x) 
 Observaties (groep Belhamels) 
 Pedagogisch werkplan (2017-03, Pedagogisch werkplan Hoera Heythuysen, de Neerakker) 
 VVE werkplan Hoera kindercentra locatie Heythuysen, 01-2017 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit hoofdstuk zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie 
en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en 
de opvang in de peutergroep beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent gedrag (VOG) van de beroepskrachten zijn tijdens voorgaande 
inspecties ingezien. Deze voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
Er zijn ten opzichte van de vorige inspectie geen personele wijzigingen geweest. 
  
Momenteel is er geen stagiaire geplaatst. Op deze locatie wordt met 1 vrijwilliger gewerkt, de 
actuele VOG van de vrijwilliger is niet ouder dan twee jaar. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie conform de cao Welzijn 
en Maatschappelijke Dienstverlening. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bij locatie de 'Neerakker' wordt gewerkt met 1 peutergroep genaamd de Belhamels. Deze groep 
bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen die gelden voor opvang in groepen. 
  
Project ‘Verkenners’  
In samenwerking met basisschool de Neerakker wordt het project ‘Verkenners’ aangeboden. Dit 
project houdt in dat de oudste peuters 1x per week een bezoek gaan brengen aan de 
kleutergroepen van basisschool de Neerakker. Tijdens dit bezoek wordt de groepsruimte verkend, 
wordt er kennis gemaakt met de leerkrachten en neemt de peuter deel aan activiteiten in de 
kleutergroepen. De peuters van Hoera gaan als groep samen 
met de beroepskracht naar een van de kleutergroepen. De beroepskracht blijft bij de peuters om 
voor een vertrouwde begeleiding te zorgen. De activiteiten rondom het project ‘Verkenners’ vinden 
plaats in de aangrenzende gang en in de klaslokalen van de Neerakker; in deze gang zijn de 
Belhamels ook gehuisvest. Hierdoor is de omgeving voor de peuters vertrouwd. 
  
Bij het verlaten van de stamgroep wordt dit vooraf met de ouders gecommuniceerd en 
ondertekenen ouders een toestemmingsformulier. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de presentielijsten en de personeelsrooster (sept. '17) is geconstateerd dat er steeds voldoende 
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. 
  
Er worden altijd twee beroepskrachten ingezet, eventueel aangevuld met een vrijwilliger. Er 
kunnen maximaal 16 kinderen gelijktijdig in de peutergroep aanwezig zijn. 
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Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager mw. S. Leijssen) 
 Interview (beroepskrachten 2x) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten (september 2017) 
 Presentielijsten (september 2017) 
 Personeelsrooster (september 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit hoofdstuk is gekeken naar de meldcode kindermishandeling; met name de kennis van 
de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om kennis te kunnen 
nemen van de meldcode. 
Het vierogenprincipe is in de praktijk gecontroleerd op uitvoering en beleid. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode van de Brancheorganisatie 
Kinderopvang. De meldcode is een terugkerend onderwerp tijdens teamoverleggen. 
  
Uit het gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen ze moeten 
nemen bij een vermoeden en weten op welke signalen ze kunnen letten. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Bij 'De Belhamels' staan meestal twee beroepskrachten op de groep. Daarnaast zijn alle ruimtes 
voorzien van ramen. De werkzaamheden worden zodanig verricht dat een beroepskracht altijd 
gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
  
Jaarlijks wordt het vierogenbeleid met de oudercommissie van Hoera Heythuysen geëvalueerd en 
indien nodig bijgesteld. Tussentijds evalueren is mogelijk op aanvraag van de oudercommissie. 
  
Conclusie 
Het vierogenprincipe wordt in de praktijk volgens beleid uitgevoerd. 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot 
de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Heythuysen 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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 : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 15-11-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-11-2017 
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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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