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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.

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.

Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Heythuysen, 't Akkertje is gehuisvest op de Sint Antoniusstraat 
41c te Heythuysen, gemeente Leudal.
KDV Hoera Heythuysen heeft 32 kindplaatsen voor kinderen van 0 - 4 jaar en is van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 6.30u - 18.30u.
Hoera Heythuysen maakt onderdeel uit van de Stichting Hoera Kindercentra, een grote houder in 
de regio Midden-Limburg met tientallen locaties voor kinderopvang.

Het KDV heeft twee stamgroepen:
 de Molletjes 0 - 4 jaar;
 de Rakkertjes 2 - 4 jaar. (peutergroep)
Vanaf augustus 2015 worden deze twee groepen samengevoegd in de groepsruimte van de 
Molletjes. De andere groepsruimte wordt dan gebruik door PSW. De samenwerking met PSW wordt 
geïntensiveerd door gezamenlijk te werken aan thema’s en door op bepaalde dagen en momenten 
de groepen met elkaar te integreren in de groepsruimte van de Rakkertjes.

Bij het pedagogisch handelen wordt er gebruik gemaakt va de methode Uk &Puk waarbij de 
handpop Puk een centrale rol speelt.

Lopende het onderzoek is er aan de ouders in een brief een wijziging aangaande de 
groepen medegedeeld, met als strekking:
De ontwikkelingsgroep van PSW is de afgelopen weken ook gegroeid. Zij verhuizen per 15 februari 
naar een ruimte in basisschool de Neerakker. 
Vanaf 15 februari zullen we daarom bij locatie ’t Akkertje weer gaan werken met 2 horizontale 
groepen.

Inspectiegeschiedenis:
 2013: tekortkoming: de beroepskracht-kindratio;
 2014: tekortkoming: de beroepskracht-kindratio, een VOG voldoet niet;
 2015: tekortkoming: de beroepskracht-kindratio.

Huidige bevindingen:

Pedagogisch klimaat:
 Ten tijde van de inspectie zijn er nog 14 kinderen aanwezig in de verticale groep;
 De praktijk laat een ruim voldoende beeld zien, de beroepskrachten zijn open en betrokken bij 

de kinderen. Ze kennen de kinderen en hun bijzonderheden, de kinderen schakelen de 
beroepskrachten in wanneer ze hulp nodig hebben.

Personeel en groepen:
 De VOG's van de aanwezige beroepskrachten en pedagogisch medewerker van PSW voldoen;
 De diploma's van de aanwezige beroepskrachten voldoen.

Veiligheid en gezondheid:
 De Meldcode is bekend bij beroepskrachten;
 Het vierogenprincipe wordt correct uitgevoerd.

Zie voor uitgebreide beschrijving de toelichting bij de diverse domeinen.
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Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

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

Pedagogisch klimaat

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch klimaat’.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 Pedagogische praktijk;
 Voorschoolse educatie.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch werkplan staat beschreven betreffende de locatie:

 Vanaf augustus 2015 worden deze twee groepen samengevoegd in de groepsruimte van de 
Molletjes. De andere groepsruimte wordt dan gebruik door PSW. De samenwerking met PSW 
wordt geïntensiveerd door gezamenlijk te werken aan thema’s en door op bepaalde dagen en 
momenten de groepen met elkaar te integreren in de groepsruimte van de Rakkertjes.

 Tijdens het onderzoek is door de houder het volgende aangegeven aan de ouders, omdat de 
opvang-vraag weer vergroot is:

 Vanaf 15 februari zullen we daarom bij locatie ’t Akkertje weer gaan werken met 2 horizontale 
groepen. De Molletjesgroep richt zich op kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar en de 
Rakkertjesgroep richt zich op kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De ontwikkelingsgroep van 
PSW is de afgelopen weken ook gegroeid. Zij verhuizen per 15 februari naar een ruimte in 
basisschool de Neerakker. Wij blijven ernaar streven om met PSW gezamenlijke activiteiten te 
organiseren. Dit zal dan in kleine subgroepjes gebeuren, waarbij we ook gebruik maken van 
verschillende ruimtes in basisschool de Neerakker, zoals het Speelparadijs.

Stamgroepen:

 Bij locatie ‘t Akkertje is er 1 verticale groep gehuisvest, genaamd de Molletjes en 1 
peutergroep genaamd de Rakkertjes:

Leeftijd 
kinderen

Maximale 
groepsgrootte

Aantal medewerkers

0-4 jaar 16 1, 2 of 3 medewerkers

2-4 jaar 16 1 of 2 medewerkers
Max. 8 kinderen 3-4 jaar per pedagogisch 
medewerker

 Vanwege de kindbezetting wordt er op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag 
gewerkt in een verticale groep, 0-4 jaar.

 Wij streven naar waarborging van continuïteit in alle groepen. We streven er naar om een 
vaste kracht in te plannen op het moment dat er een verticale groep is. Hoera Heythuysen is 
een kleine locatie, hierdoor zijn alle medewerkers bekend bij de ouders. Ouders kunnen bij 
binnenkomst altijd bij de deur op de foto zien welke medewerker werkzaam is die dag.

Pedagogische praktijk

Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen 
besproken. De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan 
ingevoerd.
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Conclusie:
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan inclusief het 
vierogenprincipe.

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kindercentrum Hoera 
Heythuysen 't Akkertje de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, 
sociale competentie, overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen worden gewaarborgd.

Onderstaande voorbeelden en beschrijvingen per basisdoel dienen ter onderbouwing van de 
conclusies.

De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens het 
vrije spel, eetmoment en het samenspel.

Emotionele veiligheid
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich veilig voelt, gaat het op 
ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en 
door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei doormaken.

Observatie:
Er heerst een positieve en enthousiasmerende sfeer in de groep.
Er is veel interactie tussen beroepskracht en kind; de interacties zijn vriendelijk en hartelijk. 
Voorbeeld:
De beroepskracht is vrijwel de hele tijd samen met de kinderen bezig. Het thema is 'Wat heb je 
aan vandaag' en omdat het bijna carnaval is mogen de kinderen ook verkleed komen. Kinderen zijn 
enthousiast en hebben plezier.

Observatie:
‘De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 
een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten op een passende wijze 
aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen delen hun ervaringen 
en emoties graag met de beroepskrachten.’ (Citaat veldinstrument)
Een voorbeeld:
Tijdens het vrij spel observeert de beroepskracht de kinderen. Als ze ziet dat een kindje (dat niet 
verkleed is gekomen) ook graag wil meedoen in het verkleedspel, vervolgens biedt ze het kindje 
aan om van met een rode cape een sprookjesprinses van haar te maken. Hiermee sluit ze op een 
passende wijze aan op de interesse van het kind.

Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende wordt gewaarborgd.

Persoonlijke competentie
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht.

Observatie:
'Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en open 
spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke 
speelhoeken.' (Citaat veldinstrument)
Een voorbeeld:
De groepsruimte is verdeeld in speelhoeken zoals de poppenhoek, een grondbox met kussens op 
de grond en een leeshoek. Er is voldoende speelmateriaal voor verschillende leeftijden aanwezig 
zoals verkleedkleren en doeken, bouwmateriaal en puzzels.
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Observatie:
'De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. 
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even 
deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft' (citaat veldinstrument).
Een voorbeeld:
De beroepskracht en de kinderen spelen samen. De beroepskracht verwoordt wat de kinderen 
doen. Ze helpt de kinderen als het nodig is en biedt nieuwe ideeën. De kinderen blijven de regie 
houden over hun eigen spel.

Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de persoonlijke competentie voldoende wordt gewaarborgd.

Sociale competentie
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen.

'De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voorgang van het gesprek' (Citaat veldinstrument).
Een voorbeeld:
De beroepskracht zit samen met de kinderen aan tafel. De beroepskracht heeft een gesprek met de 
kinderen. Elk kind krijgt de gelegenheid om iets te vragen of iets te vertellen. De beroepskracht 
reageert op de inbreng van de kinderen en heeft hierbij oogcontact.

Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de sociale competentie voldoende wordt gewaarborgd.

Overdracht van normen en waarden
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van 
de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt een breder samenleving dan het 
gezin; kinderen komen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze 
samenleving kenmerkt.
De groepssetting biedt daarom, in aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen 
mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht.

Observatie:
'Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen.' (Citaat veldinstrument)
Een voorbeeld:
Tijdens het eetmoment blijkt duidelijk dat aandacht wordt besteed aan de overdracht van regels en 
omgangsvormen zoals het op je beurt wachten, andere kinderen laten uitpraten en netjes vragen 
(alsjeblieft en dankjewel).

Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de overdracht van normen en waarden voldoende wordt gewaarborgd.

Voorschoolse educatie

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2½ uur. 
Hiermee wordt voldaan aan de eis dat er per week ten minste 10 uur aan activiteiten wordt 
aangeboden, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en 
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De groep (de Rakkertjes) bestaat uit maximaal 16 aanwezige kinderen.
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De beroepskrachten beschikken allen over een certificaat VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Opleidingsplan VVE:

De toezichthouder heeft een opleidingsplan reeds in dossier waarbij ook de verdere verdieping van 
het VVE op de planning staat voor 2016.

Het document heeft de titel VVE werkplan 2016 Peel en Maas januari 2016.
Uit het plan is niet op te maken welke beroepskrachten de scholing(en) zullen volgen en of het 
document ook geldig is voor deze locatie aangezien deze locatie in de gemeente Leudal ligt.

Voor de voorschoolse educatie gebruikt men het programma van Uk & Puk; een programma dat op 
gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling stimuleert op het gebied van taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties
 Pedagogisch werkplan
 VVE-certificaten
 Opleidingsplan voorschoolse educatie
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Personeel en groepen

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst:
 Verklaringen omtrent het gedrag;
 Beroepskwalificaties;
 Opvang in groepen;
 Beroepskracht-kind-ratio.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de aanwezige 
beroepskrachten en de stagiaire beoordeeld. Ten tijde van de inspectie is er geen vrijwilliger 
aanwezig. Tevens is de VOG van de pedagogisch medewerkster van PSW bekeken vanwege 
de geïntegreerde groep.

Conclusie:
Deze verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie

Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten beoordeeld.

Conclusie:
Uit het onderzoek is gebleken dat eenieder beschikt over een passende beroepskwalificatie.

Opvang in groepen

De opvang bij KDV 't Akkertje vindt plaats in stamgroepen.

Bij locatie ‘t Akkertje is er 1 verticale groep gehuisvest, genaamd de Molletjes (0 - 4 jaar) en 1 
peutergroep genaamd de Rakkertjes (2½ - 4 jaar):

Leeftijd 
kinderen

Maximale 
groepsgrootte

Aantal medewerkers

0 - 4 jaar 16 1, 2 of 3 medewerkers

2 - 4 jaar 16
1 of 2
Max. 8 kinderen 2½ - 4 jaar per pedagogisch 
medewerker

Beroepskracht-kindratio

dag groep aantal 
kinderen

aanwezige 
beroepskrachten

benodigd aantal beroepskrachten

2-2-
2016

de 
Molletjes

    14             3 In de categorie van 0 tot 4 jaar mogen 3 
beroepskrachten tot en met 16 kinderen 
opvangen.
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Ook de ingeziene roosters en presentielijsten (van 25 en 28 januari) laten een voldoende inzet van 
beroepskrachten voor het aantal kinderen zien.
Opmerking: Er is een kindje dat gebruik maakt van een tijdelijke verlengde opvang, het kindje is 
pas 4 geworden. Deze verlengde opvang is door de houder toegelicht en akkoord bevonden door 
de toezichthouder.

Conclusie:
Houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de groep. 
Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 Meldcode kindermishandeling;
 Vierogenprincipe.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Meldcode kindermishandeling

De houder hanteert een correcte versie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De sociale kaart is ingevuld en aanpassingen zijn naar de eigen organisatie doorgevoerd.

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldcode.
Verdieping in de wettelijke meldplicht blijft noodzakelijk.
De houder dient de kennis en het gebruik hiervan te blijven bevorderen.

Conclusie:
De vastgestelde meldcode voldoet aan de beschreven eisen.

Vierogenprincipe

Het pedagogisch werkplan stelt het volgende betreffende het vierogenprincipe:
Bij Hoera Heythuysen wordt o.a. op de volgende manieren aan het vier-ogen-beleid vorm gegeven:
 De groepsruimtes zijn open, dat wil zeggen, dat er een glazen wand zit waardoor er naar 

binnen gekeken kan worden door collega’s (zowel van Hoera als van school) of passanten;
 Omdat Hoera kindercentra nadrukkelijk de wens heeft om gesitueerd te zijn in een basisschool 

ontstaat vanzelf de situatie dat een pedagogisch medewerker nooit alleen in het gebouw is en 
dat er te allen tijde iemand (collega van onderwijs) binnen kan komen zonder dat diegene zich 
hoeft aan te kondigen;

 Tijdens het laatste moment van de dag, wanneer een pedagogisch medewerker mogelijk alleen 
is, worden de kinderen door hun ouders op verschillende momenten opgehaald waardoor een 
pedagogisch medewerker eveneens op dit moment zelden nog maar alleen is met een kind;

 Als er tijdens een dagmoment op een groep alleen wordt gewerkt (altijd met een kloppend 
PKR), dan is er meestal een collega van onderwijs of interieurverzorgster aanwezig. Is dit niet 
het geval dan is er meestal een clustermanager of pedagogisch medewerker achter de hand 
die regelmatig de pedagogisch medewerker bijstaat, even komt kijken e.d.;

 Clustermanagers en assistent leidinggevende lopen regelmatig onaangekondigd de 
groepsruimte binnen (met inachtneming van de rust in de groep). Ook de algemeen manager 
legt met enige regelmaat bedrijfsbezoeken af op verschillende tijdstippen zonder voorafgaande 
aankondiging;

 Uiteraard lopen collega pedagogisch medewerkers regelmatig, zonder vooraankondiging, bij 
elkaar de groep binnen;

 Bij Hoera kindercentra heerst een open, professioneel klimaat waarbij pedagogisch 
medewerkers door de leidinggevenden herhaaldelijk worden uitgenodigd om elkaar feedback 
te geven hetgeen een positieve bijdrage heeft aan het totaal van hun professioneel handelen 
en de pedagogische sfeer;

 Er wordt jaarlijks in een teamoverleg en tijdens de herhaling EHBO kindgericht en reanimatie 
stilgestaan bij het protocol en stappenplan kindermishandeling. Zo nodig worden er extra 
bijeenkomsten in dit kader georganiseerd, bijvoorbeeld in samenwerking met het Veilig 
Thuis.Jaarlijks wordt het vier ogen beleid met de oudercommissie van Hoera Heythuysen 
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Tussentijds evalueren is mogelijk op aanvraag van de 
oudercommissie.

De praktijk (observatie en interviews) laten een overeenkomstig beeld zien.
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Conclusie:
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.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties
 Meldcode kindermishandeling
 Pedagogisch werkplan
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Ouderrecht

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'.
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:
 Informatie.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Informatie

Per 15 februari staat er een wijziging in de dagelijkse uitvoering te gebeuren, de houder heeft de 
ouders tijdig geïnformeerd hierover middels een brief.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Informatiemateriaal voor ouders
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk

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

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 en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht 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 beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties.
(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 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)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(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 na 1 maart 
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(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 welke voldoet aan de beschreven 
eisen.
(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)

Ouderrecht

Informatie

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Hoera Heythuysen
Website : http://www.hoerakindercentra.nl
Aantal kindplaatsen : 32
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra
Adres houder : Ruijsstraat 20
Postcode en plaats : 5981CM 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 : S. van der Ploeg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Leudal
Adres : Postbus 3008
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN

Planning
Datum inspectie : 02-02-2016
Opstellen concept inspectierapport : 02-03-2016
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 16-03-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-03-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 16-03-2016

Openbaar maken inspectierapport : 23-03-2016
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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.


