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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. 

Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht. Om meer 
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in Nederland 

bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 

  
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 

gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

  

De voorwaarden die getoetst zijn, staan achterin dit rapport bij de inspectie-items. 
 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
KDV Hoera Baarlo en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  

Feiten over Kinderdagverblijf Hoera Baarlo locatie 'Hertog van Gelrestraat' 

Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van Gelrestraat', is gehuisvest op de He rtog 
van 

Gelrestraat 47 te Baarlo (gemeente Peel en Maas) en is gesitueerd in basisschool de Panta Rhei 
waar tevens de buitenschoolse opvang (BSO) van Hoera Baarlo is gevestigd. 

Hoera Baarlo is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera. Hoera kindercentra is onderdeel van 

Unitus welzijnsgroep voor welzijn en kindercentra in de gemeenten Peel & Maas, Nederweert, 
Weert en Leudal met tientallen locaties kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 

  
Het kinderdagverblijf heeft 88 kindplaatsen voor kinderen van 0 - 4 jaar en bestaat uit 6 

stamgroepen, waarvan twee baby-dreumesgroepen en vier peutergroepen. 
  

Hoera Baarlo werkt met het VVE-programma 'Uk en Puk'; een programma voor Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) met een ontwikkelingsgerichte aanpak. Naast een nadruk 
op taalvaardigheid wordt ook gewerkt aan het stimuleren van een een brede ontwikkeling van 

jonge kinderen. 
  

Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2014 - 2016 beschreven: 

 05-08-2014: jaarlijks onderzoek, de volgende tekortkomingen zijn geconstateerd: niet alle 
beroepskrachten zijn in het bezit van een een VVE-certificaat; er worden KDV-kinderen locatie-

overstijgend samengevoegd; beddengoed wordt niet tijdig verschoond; de 
koelkasttemperatuur komt op enkele dagen tot aan de 10 graden (probleem 

i.v.m.moedermelk); de poetsvrouw heeft een VOG die ouder is dan twee jaar. 

 04-05-2015: jaarlijks onderzoek, er is 1 tekortkoming geconstateerd: de stamgroep-
formulieren worden niet op een correcte wijze ingevuld, er staan 2 mogelijke andere 

stamgroepen als mogelijkheid op i.p.v. slechts 1. Tijdens de inspectie blijkt 1 kindje nog geen 
ondertekend formulier te hebben terwijl ze wel in een andere stamgroep wordt opgevangen. 

 20-10-2015: nader onderzoek t.a.v. stamgroepformulieren n.a.v. de gestuurde 

waarschuwingsbrief (d.d. 21-07-2015) van de gemeente Peel en Maas: er is nog steeds een 
uitzonderingssituatie, welke door de gemeente wordt gedoogd waarbij één kindje 3 

stamgroepen heeft; de andere tekortkoming is opgeheven; ouders geven vooraf schriftelijk 
toestemming wanneer hun kind een andere stamgroep wordt opgevangen, de 

overeengekomen periode wordt in hetzelfde formulier vastgelegd. 
 20-10-2015: jaarlijks onderzoek, er is 1 tekortkoming geconstateerd t.a.v. voorschoolse 

educatie: één op de VVE-groep ingezette beroepskracht is nog niet in het bezit van het VVE-

diploma, zij is echter wel al met de opleiding bezig. 
 16-02-2016: jaarlijks onderzoek, er is één tekortkoming (recidive) geconstateerd t.a.v 

domein 1 Pedagogisch klimaat, voorwaarde voorschoolse educatie; één oproepkracht blijkt nog 
niet VVE-gecertificeerd te zijn en wordt wel ingezet op de groep. 
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 06-12-2016: incidenteel onderzoek ophoging kindplaatsen naar 88. Er blijken voldoende 
vierkante meters beschikbaar om de ophoging te kunnen realiseren. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen huidige inspectie 

De huidige inspectie, uitgevoerd op dinsdagmiddag 21 maart 2017 betreft een onaangekondigd 
jaarlijks onderzoek. Er heeft zowel een documentenonderzoek plaatsgevonden als een 

praktijkonderzoek. 

  
De toezichthouder krijgt tijdens de inspectie veel medewerking van de aanwezige beroepskrachten, 

de assistent-locatieverantwoordelijke en de locatieverantwoordelijke. 
  

De beroepskrachten kennen de kinderen en hun bijzonderheden goed. De pedagogische praktijk 

wordt door de toezichthouder als positief beoordeeld en de gevraagde documenten worden door de 
locatieverantwoordelijke tijdig aangeleverd. 

  
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat alle getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  
  

Voor verdere toelichting en opmerkingen, 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 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 

  

 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk 

 Voorschoolse educatie 
  

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 

  

 
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor KDV Hoera, locatie 'Hertog van 

Gelrestraat', kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 

  
Inhoudelijk is het pedagogisch werkplan bij eerdere inspecties getoetst en het voldoet. 

  
Conclusie:  

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 

 

Pedagogische praktijk 
 

De inspectie vindt op een dinsdagmiddag plaats, waarbij de toezichthouder gericht observeert bij 
vier groepen van het KDV. Uit observaties en uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij 

bekend zijn met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en zorg dragen voor de uitvoering er 

van. 
  

Er is een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd en er is geobserveerd en getoetst aan de 
hand van een veldinstrument voor de pedagogische praktijk voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 

jaar. Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieronder volgt een 
samenvatting van een veelheid aan waarnemingen per pedagogische doelstelling. 

  

Emotionele veiligheid: 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. 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. 

  

Vertrouwde gezichten, kinderen en medewerkers  
Kinderen op kinderdagverblijf (KDV) Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van Gelrestraat' zijn geplaatst in 

een vaste groep, met vaste beroepskrachten en andere kinderen. Op deze manier is sprake van 
vaste gezichten, wat bijdraagt aan een gevoel van veiligheid bij kinderen. 

  
Energie en sfeer 

De toezichthouder ervaart een aangename, enthousiaste en betrokken sfeer in alle vier de groepen 

van het KDV. Behalve door het rustige kleurgebruik in het interieur en aankleding van de 
groepsruimtes is dit vooral te danken aan het enthousiasme, betrokkenheid en medewerking van 

de beroepskrachten in de groepen. 
De toezichthouder maakt uit het gedrag van de kinderen op dat zij zich op hun gemak voelen. De 

kinderen zijn vrolijk en tevreden. De beroepskracht bij 'Bert en Ernie' speelt met 3 kinderen op de 

grond en op de achtergrond hoort de toezichthouder een rustig muziekje.  
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Individuele aandacht 
De beroepskrachten sluiten op een passende wijze aan op de emotie die individuele kinderen 

aangeven. Zo blijkt uit het volgende voorbeeld: de toezichthouder ziet dat een van de kindjes bij 
'Bert en Ernie' met een eendje speelt. De beroepskracht maakt kwaakgeluidjes en zingt aansluitend 

het liedje 'alle eendjes zwemmen in het water'. 

  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van 

emotionele veiligheid. 
  

Persoonlijke competentie: 

Met het begrip 'persoonlijke competentie’ wordt gedoeld op brede persoonskenmerken van een 
kind, zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een 

kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan 
veranderende omstandigheden.  

  
Passend aanbod spelmateriaal/activiteiten 

Ten tijde van de inspectie is het thema 'Boerderijdieren' actueel. Dit is in de groepen duidelijk 

zichtbaar in o.a. knutselwerkjes zoals een verfwerkje van een koe, een hele grote  zelfgeknutselde 
koe, een geknutseld varkentje en een voorleesboekje over 'Dikkie Dik op de boerderij'. 

De toezichthouder ziet een verdere aankleding van de groepsruimtes met bijvoorbeeld stro op de 
grond bij 'de Ballonnen' , een exploratiebak gevuld met mais, boerderijdieren en overalls, passend 

bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de baby's en peuters. Enkele peuters bij 'de 

Ballonnen' spelen een rollenspel op echte klompjes en verzamelen stro. 
  

Dagprogramma/buitenactiviteiten 
Het dagprogramma op het KDV bestaat uit vrij spel en gerichte activiteiten, zowel binnen als 

buiten. 
  

Autonomie 

Een van de kinderen bij 'Jip en Janneke' wilde volgens de beroepskracht geen koe verven en kreeg 
de ruimte om de koe te kleuren in plaats van 'verplicht' te verven; kinderen krijgen de   autonomie 

om hier zelf een keuze in te maken. 
  

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder er voor zorg draagt dat kinderen de 

mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
  

Sociale competentie: 
Het samenzijn met vertrouwde beroepskrachten 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. 
  

Onderling contact 
Kinderen op de groepen lijken elkaar goed te kennen en spelen samen. De toezichthouder ziet dat 

enkele peuters bij 'de Ballonnen' met de mozaïekkralen spelen en samen met een beroepskracht 

aan dezelfde tafel de kleuren benoemen van een dominospel. Een van de peuters benoemt de 
kleuren in het Engels en de beroepskracht sluit hierop enigszins verbaasd aan, door de kleuren in 

het Nederlands te vertalen. 
  

Regie voeren 
De beroepskracht grijpt adequaat in als een van de dreumesen bij 'Jip en Janneke' een speen van 

een ander kindje afpakt. Zij zegt: "Nee, (naam van het kind), dit 'fiepje' is van (naam van het 

andere kind). Geef het 'fiepje' maar terug." 
De toezichthouder ziet dat de beroepskracht adequaat helpt om situaties stop te zetten en/of op te 

lossen. 
  

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder er voor zorg draagt dat kinderen de 

mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. 
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Waarden en normen: 

Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 

van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 

functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 

  
Afspraken & regels en eenduidig handelen 

Bij het KDV gelden duidelijke regels die door de beroepskrachten consequent worden toegepast. 
Wanneer er bijvoorbeeld moet worden opgeruimd, kondigen de beroepskrachten dit duidelijk aan. 

  

Een ander voorbeeld: 
Wanneer kinderen naar het toilet gaan, is de afspraak dat kinderen aansluitend hun handen 

wassen. Een van de beroepskrachten wijst kinderen hier op. Beroepskrachten geven zelf het goede 
voorbeeld, door na een verschoning de handen te wassen en het verschoonkussen te reinigen. Als 

een van de kinderen bij 'Jip en Janneke' tijdens de verschoning van een ander kindje in 
de verschoonruimte komt, zegt de beroepskracht: "(Naam van het kind), ga maar terug naar het 

poortje, goed zo." 

  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er afspraken en regels zijn en dat beroepskrachten hier 

naar handelen. De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
  

Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 

 
Voorschoolse educatie 

 
KDV Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van Gelrestraat' werkt volgens de VVE-(Voor- en Vroegschoolse 

Educatie) methode Uk & Puk. Dit is een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

Het programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. Naast een nadruk op taalvaardigheid 
wordt ook gewerkt aan het stimuleren van een brede ontwikkeling van jonge kinderen. 

Het huidige thema 'Boerderijdieren' is in vele werkjes, boekjes, aankleding en uitvoering in 
de verschillende groepen goed herkenbaar. 

  

Omvang 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. 

De VVE-kinderen komen bij voorkeur drie dagdelen. 
  

Inzet beroepskrachten 

De inzet van beroepskrachten in de groep bedraagt (in ieder geval) 1 beroepskracht per 8 
kinderen. 

  
Groepsgrootte 

Er kunnen maximaal 16 kinderen op de kdv-groep geplaatst worden. Tijdens het onderzoek zijn 

er bij 'de Ballonnen' 14 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten. Bij 'de Vlinders' zijn 5 kinderen 
aanwezig en 1 beroepskracht. 

  
Passende beroepskwalificatie 

De beroepskrachten die op de groepen werken beschikken over één van de bij ministeriële regeling 
vastgelegde diploma’s. 

  

Voorschoolse educatie 
Alle beroepskrachten die op deze locatie werken zijn in het bezit van een VVE-certificaat. 

  
Jaarlijks opleidingsplan 

De houder heeft een opleidingsplan voor 2017 opgesteld; hierin is  onder meer opgenomen: 

  
Voor beroepskrachten met een 0-uren contract, welke nog niet VVE-gecertificeerd zijn, zijn VVE-

Bekwaam bijeenkomsten gepland. Start op 8 februari 2017. Deze bijeenkomsten worden vervolgd 
met een tweejarige training van Uk & Puk. 
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In oktober en december, zijn er twee bijscholingsbijeenkomsten/themabijeenkomsten gepland 

waarin aandacht is voor 
 Het goed analyseren van Kijk!, de observatie en naar aanleiding van de analyse bepalen welke 

spelimpulsen nodig/gewenst zijn ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. 
 Bekijk de aangeboden speel-leeromgeving. Tips en Tops. Wat is de rol van de pedagogisch 

medewerker hierin? 

 Hoe kunnen de groepsplannen en individuele plannen worden afgestemd? Met gebruikmaking 
van de rijke speel-leeromgeving. 

  
Alle gecertificeerde medewerkers nemen deel aan twee bijeenkomsten. 

  

Het is de taak van de assistent-leidinggevenden om beroepskrachten te coachen tijdens hun werk. 
Ook kunnen de beroepskrachten bij de assistent-leidinggevenden terecht voor vragen. 

  
In 2016 is een pilot gestart in de clusters Maasbree en Baarlo waarin VVE Thuis centraal staat. 

  
Doelstelling: 

De pilot heeft een aantal doelstellingen: 

 Ouders leren hoe ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. 
Hun betrokkenheid bij de educatie van het kind wordt vergroot; 

 VVE Thuis vergroot de onderwijskansen van kinderen met een VVE-indicatie, door het 
bevorderen van hun taal-denkontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 Het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat; 

 Door de combinatie van centrumgerichte en gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering is het 
effect op de ontwikkeling van kinderen groter dan van afzonderlijke programma's. 

 Om vanuit welzijn de betrokkenheid te vergroten, zal een maatschappelijk werker gaan 
deelnemen als projectleider. 

 De meeste effecten worden bereikt door de combinatie van VVE Thuis en Uk & Puk 
(gecertificeerde VVE programma voor de locatie). 

  

In verband met de implementatie van Uk & Puk zal de stafmedewerker, welke ook de trainingen 
van Uk & Puk verzorgd, de training Video Interactie begeleiding gaan volgen. Deze training komt 

ten goede aan het coachen van de beroepskrachten tijdens de training. 
  

Programma voorschoolse educatie 

Voor de voorschoolse educatie wordt de VVE-methode Uk & Puk gebruikt. 
De VVE-locaties van Hoera Kindercentra werken met het erkende VVE-programma. Het genoemde 

VVE-programma is een totaalprogramma; dat wil zeggen dat het gericht is op de brede 
ontwikkeling van de kinderen. 

  
Terugkerende activiteiten in het programma zijn: 

 Kringgesprek; 

 Keuze activiteit; 
 Gezamenlijk fruit- en drinkmoment; 

 Taalstimuleringsactiviteit; 
 Spel (binnen en/of buiten); 

 Dagdeel afsluiting. 

  
Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen d.d. 

21-03-2017) 

 Interview (assistent-locatieverantwoordelijke mw. C. Keulards en beroepskrachten d.d. 21-03-
2017) 

 Observaties (d.d. 21-03-2017) 
 Website (www.hoerakindercenta.nl) 

 Pedagogisch werkplan (Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van Gelrestraat' versie 01-2017) 

 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2017-01 Opleidingsplan VVE Maasbree en Baarlo) 
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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 gedrag 
 Passende beroepskwalificaties 

 Opvang in groepen 

 Beroepskracht-kindratio 
  

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

  
 

Verklaring omtrent het gedrag 

 
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van 9 beroepskrachten, 3 

stagiaires en 1 vrijwilliger ingezien en beoordeeld. 
  

Uit de toetsing blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een binnen de kinderopvang geldig 

VOG afgegeven op de juiste functie-aspecten en vallend binnen de continue screening in de 
kinderopvang. De stagiaires en vrijwilliger beschikken over een VOG die niet ouder is dan twee 

jaar. 
  

Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 

 

 
Passende beroepskwalificatie 

 
Tijdens het inspectiebezoek zijn de diploma's van 9 beroepskrachten ingezien en beoordeeld. Deze 

beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in 

de cao kinderopvang is opgenomen. 
  

Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 

 
 

Opvang in groepen 

 
De opvang bij Hoera Baarlo 'Hertog Gelrestraat' vindt plaats in twee baby-dreumesgroepen (van 0 

- 2 jaar) met ieder maximaal 12 kindplaatsen genaamd 'Bert & Ernie' en 'Jip en Janneke' . Tevens 
zijn er vier peutergroepen (van 2- 4 jaar) met ieder maximaal 16 kindplaatsen genaamd 'de 

Ballonnen', 'de Vlinders', 'de Vliegers' en 'de Bijtjes'. 

  
Het komt voor, dat kinderen in een tweede stamgroep worden opgevangen. Ouders hebben 

dan vooraf schriftelijke toestemming gegeven. 
  

Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

10 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-03-2017 
Hoera Baarlo, locatie Panta Rhei te Baarlo 

 
Beroepskracht-kindratio 

 
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 

  
Tijdens deze inspectie op dinsdagmiddag 21 maart 2017 is de inzet van beroepskrachten per groep 

op het KDV als volgt: 

  
  

Groep  Aantal kinderen 

aanwezig 

  
  

Aantal 

beroepskrachten 

ingezet 

Aantal 

beroepskrachten 

vereist 

Bert & Ernie            6                  2                 2 

Jip en Janneke            7                  2                 2 

de Vliegers            5                  1                 1 

de Ballonnen                     14                  2                  2 

  

Na steekproeven uit de aanwezigheidslijsten en de roostering van week 9 en 10 van 2017 blijkt dat 

er voldaan wordt aan de geldende eisen ten aanzien van de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groepen. 

  
Wanneer er bijvoorbeeld tijdens pauzes van beroepskrachten wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio, staat conform de wet- en regelgeving minimaal de helft van het aantal 

vereiste beroepskrachten op de groep. 
  

Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen d.d. 

21-03-2017) 
 Interview (assistent-locatieverantwoordelijke mw. C. Keulards en beroepskrachten d.d. 21-03-

2017) 
 Observaties (d.d. 21-03-2017) 

 Website (www.hoerakindercenta.nl) 

 Verklaringen omtrent het gedrag (9 beroepskrachten, 3 stagiaires en 1 vrijwilliger) 
 Diploma's beroepskrachten (9 beroepskrachten) 

 Presentielijsten (week 9 en 10 van 2017) 
 Personeelsrooster (week 9 en 10 van 2017) 
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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: 
 

 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 

 Vierogenprincipe 

  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 

oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 

Voor het inschatten van de risico's veiligheid en gezondheid wordt gebruik gemaakt van 
een instrument, gebaseerd op het model van de Stichting Consument en Veiligheid. De meest 

recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIE) is door de assistent-
locatieverantwoordelijke uitgevoerd in januari 2017. De toezichthouder heeft alleen de RIE van de 

nieuwe groepsruimte van 'de Bijtjes' beoordeeld. 

  
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid hebben betrekking op de huidige situatie en 

zijn uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. Naar 
aanleiding van de risico-inventarisatie zijn actieplannen gemaakt. 

  
Risico's worden ondervangen in werkafspraken, huisregels en protocollen die door de 

locatieverantwoordleijke en beroepskrachten jaarlijks worden bekeken en indien nodig aangepast. 

  
Binnen Hoera vinden structurele teamoverleggen plaats. Hierin wordt de risico-inventarisatie na 

uitvoering geëvalueerd. 
  

  

Veiligheid en gezondheid in de praktijk: 
Tijdens een praktijktoets is naar voren gekomen dat: 

 kinderen en beroepskrachten hun handen wassen;  er is sprake van een goede handhygiëne. 
  

Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden vo ldaan. 

 

 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling. Dit blijkt uit 

het feit dat de geïnterviewde beroepskrachten voldoende over de inhoud van de 

meldcode, het stappenplan en over de signalen kunnen vertellen. 
  

Tevens blijkt uit het interview met de beroepskrachten en assistent-locatieverantwoordelijke dat er 
aandacht is en dat de houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en de kennis en het 

gebruik ervan bevordert bij 'zorgenkinderen'. 
  

Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 

 
Vierogenprincipe 

 

Ten tijde van het inspectiebezoek kan geconstateerd worden dat alle beroepskrachten en 
beroepskrachten in opleiding, bij hun werkzaamheden gezien en gehoord kunnen worden door een 

andere volwassene. 
De houder neemt de volgende maatregelen: 
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 de groepsruimten 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; 

 tijdens het laatste moment van de dag, wanneer een beroepskracht mogelijk alleen is, worden 
de kinderen door hun ouders op verschillende momenten opgehaald, waardoor een 

beroepskracht eveneens op dit moment zelden nog maar alleen is met een kind; 
 de verschoonruimte is in de groep gelegen en hierdoor altijd in het zicht; 

 collega beroepskrachten lopen regelmatig, zonder vooraankondiging, bij elkaar de groep 

binnen; 
 er wordt gebruik gemaakt van babyfoons. 

  
Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen d.d. 
21-03-2017) 

 Interview (assistent-locatieverantwoordelijke mw. C. Keulards en beroepskrachten d.d. 21-03-
2017) 

 Observaties (d.d. 21-03-2017) 

 Sociale kaart 
 Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. januari 2017) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. januari 2017) 
 Actieplan veiligheid 

 Actieplan gezondheid 

 Meldcode kindermishandeling (versie 2013) 
 Pedagogisch werkplan (Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van Gelrestraat' versie 01-2017) 



 

13 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-03-2017 
Hoera Baarlo, locatie Panta Rhei te Baarlo 

 

Accommodatie en inrichting 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 

 Binnenruimte 
  

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 

oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  

 
Binnenruimte 

 
De binnenruimte van 'de Bijtjes' is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de 

leeftijd van de op te vangen kinderen. 

  
Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 

 Observaties (d.d. 21-03-2017) 
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Ouderrecht 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Binnen dit domein 

wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 

 Oudercommissie 
  

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 

oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  

 
Oudercommissie 

 
De houder heeft een oudercommissie voor Hoera Baarlo, locatie 'Hertog van Gelrestraat'. Deze 

commissie bestaat uit 6 ouders van kinderen van het KDV als van de BSO. 

  
Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen d.d. 
21-03-2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 

kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 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 of 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 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) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 

overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 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 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelza len; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

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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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 

te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 

OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 

voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Hoera Baarlo, locatie Panta Rhei 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Aantal kindplaatsen : 88 

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 :  J. Pijls 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 

Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 

 
Planning 

Datum inspectie : 21-03-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 24-04-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 03-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 10-05-2017 
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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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