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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. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse 
praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.

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 Kinderdagverblijf Hoera Maasbree, locatie 'Rabobank'
Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Maasbree, locatie 'Rabobank', is gehuisvest op Dorpstraat 56 te
Maasbree (gemeente Peel en Maas). Hoera Maasbree 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 28 kindplaatsen voor kinderen van 0 - 2 jaar en bestaat uit 2
stamgroepen:
 Klein Duimpje: een dreumesgroep (1 - 2 jaar);
 Sneeuwwitje: een babygroep (0 - 1 jaar).

Hoera Maasbree 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
17-07-2013: jaarlijkse inspectie; er zijn drie tekortkomingen geconstateerd:
 de oppervlakte van een van de babygroepen is niet voldoende is voor 10 kinderen (dit is ook 

reeds geconstateerd bij de inspectie in 2012);
 niet alle pedagogisch medewerkers een certificaat Voorschoolse Educatie hebben (dit is ook 

reeds geconstateerd bij de inspectie in 2012);
 opvang in stamgroepen.

11-09-2014: jaarlijkse inspectie; er zijn twee tekortkomingen geconstateerd:
 VVE: niet alle 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;

 Vierogen-principe: De houder organiseert de opvang niet 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.

12-5-2015: jaarlijkse inspectie; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
  
Bevindingen op hoofdlijn:
Op donderdagmorgen 7 januari 2016 heeft er een onaangekondigde jaarlijkse inspectie 
plaatsgevonden in de beide groepen van het KDV. Tijdens deze inspectie 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.
Op grond van de met de beroepskrachten gevoerde gesprekken en uit de observaties in de
praktijk is gebleken dat de pedagogiek in de praktijk goed in orde is en dat men het beleid kent en 
op een
juiste wijze in de praktijk weet te brengen.

De interacties tussen de beroepskrachten en de kinderen verlopen vriendelijk en hartelijk. De sfeer
bij Hoera Maasbree, locatie 'Rabobank' is open en ontspannen. De locatieverantwoordelijke en
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beroepskrachten en senior pedagogisch medewerker tonen een coöperatieve houding.
De locatieverantwoordelijke levert de gevraagde documenten tijdig per e-mail aan.

Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er volledig wordt voldaan aan de Wet
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

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.



5 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-01-2016
Hoera Maasbree, locatie 'Rabobank' te MAASBREE

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:

 Pedagogisch beleid
 Pedagogische praktijk
 Voorschoolse educatie

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

Pedagogisch beleid

De houder beschrijft het vierogenprincipe in het pedagogisch werkplan van Hoera Maasbree, locatie 
'Rabobank'.

Conclusie:
De houder draagt zorg voor de beschrijving van het vierogenprincipe in het pedagogisch 
beleidsplan.

Pedagogische praktijk

Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen (een 
keer per 6 - 8 weken) besproken.

Conclusie:
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij KDV Hoera Maasbree, 
locatie 'Rabobank' 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 beide groepen 
'Sneeuwwitje' en 'Klein Duimpje' tijdens binnenkomst van de kinderen, het eetmoment, het vrije 
spel en een verschoonmoment.

Emotionele veiligheid
Observatie:
'De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 
steun nodig hebben' 
(Citaat veldinstrument)
Een voorbeeld:
Een kindje heeft moeite met binnen komen en afscheid nemen en zoekt oogcontact met de 
beroepskracht. De beroepskracht gaat bij het kindje zitten en zegt "Wat is er, (naam van het
kindje)? Papa is werken, mama is werken. Straks gaan we wandelen en dan mag jij je jasje aan. 
Zeg maar hoie tegen mama." Hierdoor wordt het kindje rustig en gaat ontspannen spelen.
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Tijdens een verschoonmoment benoemt een beroepskracht naar een kindje dat verschoond wordt: 
"Bah", het betreffende kindje herhaalt "Bah". De beroepskracht benoemt dat het kindje een 'stinkie 
binkie' is. Vervolgens benoemt de beroepskracht wat het kindje vandaag allemaal gaat doen: 
"Spelen, drinken", dat vervolgens weer herhaald wordt door het kindje.

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

Persoonlijke competentie
Observatie:
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten 
van betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of kortdurend en 
oppervlakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt' 
(Citaat veldinstrument).
Een voorbeeld:
De kinderen zoeken zelf een activiteit tijdens het vrije spel. Ze hebben nauwelijks hulp nodig. 
Soms hebben ze even een kleine suggestie nodig, zoals 'kun jij het banaantje zoeken' bij een 
fruitpuzzel. Dit is voldoende om het kindje weer verder te helpen.

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 groepsruimten zijn verdeeld in speelhoeken zoals de huishoek en een bouwhoek.
Er is voldoende speelmateriaal voor verschillende leeftijden aanwezig zoals bouwmateriaal, 
puzzels, boekjes, knutselmateriaal, keukentje etc.

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

Sociale competentie
Observatie:
‘De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 
kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, 
elkaar helpen, emoties delen’ 
(Citaat veldinstrument)
Een voorbeeld:
Voordat de kinderen gaan fruit eten kondigt de beroepskracht het fruitmoment aan met een 
signaalliedje: 'wij gaan opruimen'. De kinderen ruimen samen met een van de beroepskrachten op, 
terwijl de andere beroepskracht het fruit schilt. Een van de kinderen krijgt een complimentje bij het 
opruimen. Het betreffende kindje geniet zichtbaar van dit complimentje.

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

Overdracht van normen en waarden
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:
Vóór het fruitmoment blijkt duidelijk dat aandacht wordt besteed aan de overdracht van regels en 
omgangsvormen. De kinderen wassen vóór het fruitmoment hun handen; de beroepskracht 
benoemt dat de kinderen goed moeten wrijven en hun handjes moeten drogen. De kinderen 
ruimen vanzelfsprekend de papieren handdoekjes op en gooien deze in de prullenbak.

Na het verschoonmoment wordt door de beroepskracht het verschoonkussen gereinigd en wast ze 
zelf haar handen.

Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de overdracht van normen en waarden voldoende wordt gewaarborgd.
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Vierogenprincipe
De uitvoering van het vierogenprincipe is overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan. Dit dit blijkt 
onder andere uit:
 de groepsruimten zijn open;
 als er tijdens een dagmoment alleen op de groep gewerkt wordt, is er een stagiaire aanwezig;
 clustermanager of senior pedagogisch medewerker lopen regelmatig onaangekondigd binnen.
Conclusie:
De houder draagt voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het pedagogisch 
beleidsplan.

Voorschoolse educatie

Kindercentrum Hoera Maasbree, locatie 'Rabobank' werkt volgens de VVE (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie) methode Uk & Puk. Dit is een programma voor Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE). In week 2 start men met het thema 'koud'.

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

De houder heeft een deskundigheidsbevorderingsplan 2016 opgesteld. Per week besteedt 
de houder 10 uur aan voorschoolse educatie en staan er gecertificeerde medewerkers en 
voldoende medewerkers op de groepen.

In tegenstelling tot de vorige inspectie zijn alle beroepskrachten VVE-geschoold en VVE 
gecertificeerd, zoals blijkt tijdens de controle van de VVE-certificaten en diploma's.

Conclusie:
Er wordt voldaan aan alle voorwaarden omtrent voorschoolse educatie.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen)
 Interview anderen (Beroepskrachten en senior pedagogisch medewerker)
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera Maasbree, locatie 'Rabobank' 2016)
 VVE-certificaten
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE werkplan Peel en Maas januari 2016)
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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 basisgroepen
 Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio

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) steekproefsgewijs 
gecontroleerd van de beroepskrachten, senior pedagogisch medewerker, stagiaires en 
huishoudelijk medewerkster.

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

Passende beroepskwalificatie

Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de beroepskrachten steekproefsgewijs gecontroleerd.

Conclusie:
Uit het onderzoek is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over een passende 
beroepskwalificatie.

Opvang in groepen

Bij Hoera Maasbree, locatie 'Rabobank' wordt er momenteel gewerkt met 2 stamgroepen:

 Klein Duimpje: een horizontale dreumesgroep (1 - 2 jaar);
 Sneeuwwitje: een baby-groep (0 - 1 jaar).

Naam groep Maximale groepsgrootte Leeftijdsopbouw
Klein Duimpje (dreumesgroep)               12      1 - 2 jaar

Sneeuwwitje (baby-groep)               9      0 - 1 jaar

Op woensdag en vrijdag zijn er minder kinderen, er is dan maar één groep open. Omdat dit rustige 
dagen zijn is er geen overschrijding van de maximale groepsgrootte. De vaste beroepskrachten 
van de groep begeleiden de kinderen en zijn dus het bekende gezicht voor de kinderen in de groep.

Conclusie:
Kinderen worden opgevangen in vaste stamgroepen.

Beroepskracht-kindratio

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.1ratio.nl.

Tijdens de inspectie op donderdagochtend 7-1-2016 is de beroepskracht-kindratio getoetst:

Naam groep                   Leeftijd            Aantal aanwezige
kinderen                 

Aantal aanwezige
beroepskrachten       

Sneeuwwitje 0 - 1 jaar              4              1
Klein Duimpje 1 - 2 jaar               8              2
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Ook de ingeziene roosters en presentielijsten van week 52, 53 en week 1 laten een voldoende inzet 
van beroepskrachten voor het aantal kinderen zien.

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.

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 (Locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen)
 Interview anderen (Beroepskrachten en senior pedagogisch medewerker)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten (week 52 en 53 2015 en week 1 2016)
 Personeelsrooster (week 52 en 53 2015 en week 1 2016)
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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

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

Meldcode kindermishandeling

De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode van de Brancheorganisatie 
Kinderopvang. Hiervan is de sociale kaart ingevuld en aanpassingen zijn naar de eigen organisatie 
doorgevoerd.

De houder besteedt aandacht aan de meldcode tijdens teamvergaderingen.

De beroepskrachten zijn voldoende op de hoogte van de inhoud en het gebruik van de meldcode. 
Verdieping in de wettelijke meldplicht blijft noodzakelijk.

Conclusie:
De vastgestelde meldcode voldoet aan de beschreven eisen. De houder bevordert de kennis en het 
gebruik van de meldcode en de wettelijke meldplicht.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen)
 Interview anderen (Beroepskrachten en senior pedagogisch medewerker)
 Meldcode kindermishandeling (Versie juli 2013)
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera Maasbree, locatie 'Rabobank' 2016)
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Ouderrecht

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

 Informatie
 Oudercommissie

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

Informatie

Tijdens het onderzoek (interview met locatieverantwoordelijke) en per e-mail 7-1-2016 geeft de 
houder het volgende aan:

 Sinds 1 januari 2016 is Hoera aangesloten bij de geschillencommissie en is het reglement 
gewijzigd. Dit heeft de houder ook gewijzigd in het oudercommissie reglement.

Conclusie:
De houder brengt de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen, op passende wijze onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

De houder heeft het vernieuwde reglement aan de toezichthouder op 7-1-2016 per e-mail 
toegezonden. Dit staat voor eind januari 2016 op de agenda van de oudercommissie om te 
bespreken en te ondertekenen.

Conclusie:
De houder heeft voor de oudercommissie zes maanden na registratie een reglement 
oudercommissie vastgesteld.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke mw. M. Oomen)
 Reglement oudercommissie (Reglement oudercommissie Hoera 2016-01)
 Website (www.hoerakindercentra.nl)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven.
(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 h 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)

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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)
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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)

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)

Ouderrecht

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie
vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Hoera Maasbree, locatie 'Rabobank'
Website : http://www.hoerakindercentra.nl
Aantal kindplaatsen : 28
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 : J. Pijls

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Peel en Maas
Adres : Postbus 7088
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN

Planning
Datum inspectie : 07-01-2016
Opstellen concept inspectierapport : 27-01-2016
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 11-02-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-02-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 11-02-2016

Openbaar maken inspectierapport : 18-02-2016
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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.


