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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.
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van 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 risico gestuurd 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 lijst met inspectie-items geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie op 24 november 2015.
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 (KDV) Hoera Kelpen-Oler
KDV Hoera Kelpen-Oler is gehuisvest in basisschool Lidwina op de Prins Bernardstraat 5 te Kelpen-
Oler, gemeente Leudal.
De opvang vindt plaats in een voormalig klaslokaal van de basisschool. Deze ruimte wordt tevens
door de BSO gebruikt. Naast de groepsruimte mag men ook gebruik maken van de bibliotheek en 
de speelzaal van de school.

Hoera Kelpen-Oler is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera. Hoera kindercentra is onderdeel 
van Unitus welzijnsgroep voor welzijn en kindercentra in de gemeenten Leudal, Peel & Maas en 
Weert en met tientallen locaties kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

KDV Hoera Kelpen-Oler heeft één peutergroep voor kinderen van 2 - 4 jaar en is met 12 
kindplaatsen opgenomen in het landelijk register. In de school is tevens een BSO van Hoera 
gehuisvest.

Het kinderdagverblijf is niet als VVE-locatie in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd.
Er wordt gewerkt volgens de principes Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Al spelend 
verkennen de kinderen verschillende thema's en leren ze over de wereld om hen heen.

Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2013 en 2014 beschreven:
 29-1-2013: jaarlijks onderzoek: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd, er zijn wel enkele 

opmerkingen geplaatst;
 15-12-2014: jaarlijks onderzoek: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Voortgang
De huidige inspectie betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek op dinsdagmorgen 24 
november 2015  waarbij de pedagogische praktijk, een aantal items met betrekking tot de inzet 
van personeel en de opvang in groepen zijn beoordeeld.
Er zijn deze ochtend 6 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig op de peutergroep. Tevens komt de 
locatieverantwoordelijke naar de locatie in verband met het inspectiebezoek.

De beroepskracht en locatieverantwoordelijke maken een professionele en betrokken indruk. De 
beroepskracht straalt rust uit naar de kinderen en heeft een respectvolle houding naar de kinderen 
en de ouders.

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er wederom volledig wordt voldaan aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 
‘advies aan College van B&W’.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen dit hoofdstuk zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld:

 emotionele veiligheid;
 persoonlijke competentie;
 sociale competentie;
 overdracht van normen en waarden.

De inhoud van het pedagogisch beleid vormt geen onderdeel van deze inspectie.

Pedagogische praktijk

Tijdens de observatie op dinsdagmorgen zijn er 6 kinderen en 1 beroepskracht op de peutergroep 
aanwezig.

Pedagogisch beleidsplan
Op grond van de observatie is geconcludeerd dat er conform het pedagogisch beleid wordt 
gewerkt. Het pedagogisch beleidsplan komt aan de orde tijdens teamoverleg.

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0 - 4 jaar (2015).

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid
Observatie-instrument: 'Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep’
Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen binnen komen met hun ouders of verzorger, zich 
vrij bewegen in de groepsruimte van 'Pukkie' en in hun element zijn. De kinderen spelen een 
rollenspel met 'nepcadeautjes' en verkleden zich als Zwarte Piet of Sinterklaas in verband met het 
naderende sinterklaasfeest en de komst van Zwarte Piet. Andere kinderen maken een puzzel.

Vanwege het kleinschalige karakter van de opvang kennen de kinderen en de beroepskracht elkaar 
goed. Er is veel uitwisseling tussen de ouders en de beroepskracht. Er wordt afgestemd wie 
bijvoorbeeld de kinderen ophaalt.

Door het herhalen van vaste rituelen zoals het zingen van een signaalliedjes ('wij gaan opruimen') 
en een vast dagritme (door middel van de dagritmekaarten), biedt men de kinderen veiligheid en 
houvast. Een van de kinderen heeft moeite met afscheid nemen en de beroepskracht stelt het 
betreffende kindje gerust door samen met haar te zwaaien als oma weggaat.

Kinderen worden voortdurend voorbereid op wat er gaat komen. Voordat Zwarte Piet op bezoek 
komt gaan de kinderen samen met de beroepskracht vandaag, eerder dan gewoonlijk, naar het 
toilet. De beroepskracht legt aan de kinderen uit dat dit geen gewone gang van zaken is.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen
Observatie-instrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij 
de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting’ 
Tijdens de observatie is gezien dat de inrichting van de ruimte is afgestemd op de leeftijd van de 
kinderen. De inrichting van de groep is van dien aard dat er een gevarieerd spelaanbod is. Tijdens 
het onderzoek staan alle activiteiten in het teken van Sinterklaas. Zwarte Piet bezoekt vandaag de 
peutergroep en de basisschool.

Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van 
(individuele) kinderen' 
Ondanks dat KDV Hoera Kelpen-Oler geen VVE-locatie is, werkt men met thema's op de 
peutergroep. Door met thema's te werken wordt de kinderen op een structurele wijze een 
uitdagend programma aangeboden. Men werkt met de VVE-methode 'Puk en Ko'.
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Er wordt met regelmaat waardering voor de kinderen uitgesproken. Door het geven van 
complimentjes wordt het positief zelfbeeld versterkt. (Naam van het kind) is vandaag het 
'helpertje' van de dag. Ze mag haar foto in het vogelhuisje ophangen zodat alle kinderen weten dat 
zij vandaag het helpertje is. Ze krijgt een complimentje van de beroepskracht als ze haar foto heeft 
opgehangen. De beroepskracht benoemt: "Goed zo, (naam van het kindje) en vervolgens mag ze 
aan de hand van de dagritmekaarten aanwijzen wat het programma voor deze ochtend is. De 
peuter lacht en geniet zichtbaar van het complimentje.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van sociale competentie te komen.
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in onderlinge interactie'
De beroepskrachten leren de kinderen om rekening met elkaar te houden. De kinderen verdelen en 
doen samen met de verkleedkleren. Er is namelijk niet voor ieder kind een compleet Sint- of 
Pietenpakje aanwezig. De beroepskracht stelt voor dat de kinderen ruilen van pakje.

Er worden bewust activiteiten georganiseerd waarbij het samenspel centraal staat. Zo wordt er in 
groepjes samengespeeld (rollenspel) of in de kring wordt het 'goeiemorgenliedje' samen gezongen.

Door in de groepsruimte themahoeken te creëren, worden kinderen aangezet om samen te spelen. 
In de kring leert men kinderen op elkaar te wachten. Ook als de kinderen gezamenlijk naar 
het toilet gaan, wachten de kinderen op hun beurt en op elkaar, voordat ze samen met de 
beroepskracht terug lopen naar de groepsruimte.

Overdracht van normen en waarden
'Observatie-instrument: ’Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en 
worden toegepast’
Men hanteert heldere afspraken met de kinderen. Bijvoorbeeld na toiletgebruik wordt er door de 
beroepskracht op toe gezien dat de kinderen hun handen wassen. Kinderen worden tijdens de kring 
gestimuleerd om op hun stoeltje te blijven zitten.

Conclusie
Op basis van de observatie is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke Mw. Leijssen)
 Interview anderen (Beroepskracht)
 Website (www.hoerakindercentra.nl)
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Personeel en groepen

Binnen dit hoofdstuk zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie 
en een geldige verklaring omtrent het gedrag.

De beroepskracht-kindratio en de stamgroep zijn gecontroleerd door middel van roosters en 
presentielijsten.

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens het onderzoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) ingezien van 3 
beroepskrachten. De verklaringen omtrent het gedrag die beoordeeld zijn, voldoen aan de eisen 
van de Wet kinderopvang.

Passende beroepskwalificatie

Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van 3 beroepskrachten ingezien. De diploma's voldoen 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

KDV Hoera Kelpen-Oler bestaat uit één peutergroep (stamgroep) van maximaal 12 kinderen van 2 
tot 4 jaar.

Beroepskracht-kindratio

Tijdens het onderzoek zijn er geen overtredingen op de beroepskracht-kindratio geconstateerd. 
Er zijn op dinsdagmorgen 6 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig op de peutergroep.

Ook zijn er op basis van de aangeleverde aanwezigheidslijsten en personeelsplanningen van week 
46 en 47 geen overtredingen geconstateerd.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke Mw. Leijssen)
 Interview anderen (Beroepskracht)
 Website (www.hoerakindercentra.nl)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten (Week 46 en 47)
 Personeelsrooster (Week 46 en 47)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

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)

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)

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 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)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Hoera Kelpen-Oler
Website : http://www.hoerakindercentra.nl
Aantal kindplaatsen : 12
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

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 : Nee

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 : Leudal
Adres : Postbus 3008
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN

Planning
Datum inspectie : 24-11-2015
Opstellen concept inspectierapport : 23-12-2015
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 07-01-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-01-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 07-01-2016

Openbaar maken inspectierapport : 14-01-2016
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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.


