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Hoera Baexem te Baexem 

Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  
Feiten over Kinderdagopvang (KDV) Hoera Baexem. 
KDV Hoera Baexem is gehuisvest in basisschool 'De Harlekijn'. Hoera Baexem heeft de volgende 
groepen: 
 Peutergroep (2 - 4 jaar): ‘Uk Soos’ 
 Buitenschoolse opvang (4 - 13 jaar): ‘BSO Hoera Baexem’ 
  
Peutergroep ‘Uk Soos’ is in schoolweken geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 - 
12.00 uur. Op nationale feestdagen, in schoolvakanties en op schoolvrije dagen (in afstemming 
met basisschool) wordt er geen peuterprogramma aangeboden. 
  
Hoera Baexem is geen VVE-locatie maar in de peutergroep Uk Soos wordt er gewerkt met een 
gestructureerd peuterprogramma volgens de VVE-methode Uk & Puk. 
  
KDV Hoera Baexem staat met 13 kindplaatsen geregistreerd in het LRKP. 
  
Inspectiegeschiedenis. 
19-04-2016: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen (geen O.C.; wel inspanning) 
16-02-2015: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen (geen O.C.; wel inspanning) 
10-06-2014: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen (geen O.C.; wel inspanning) 
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen. 
Er heerst een ontspannen sfeer op het kinderdagverblijf. De beroepskrachten zijn open en hartelijk 
naar de kinderen; de pedagogische praktijk voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
De vaste beroepskrachten van de peutergroep gaan in oktober 2017 de 3F taaltoets volgen. 
  
Op deze locatie is het nog altijd niet gelukt om een oudercommissie te vormen, ondanks de 
inspanningen. 
Hoera Baexem heeft minder dan 50 kindplaatsen, de houder past ouderraadpleging toe. 
  
Tijdens de huidige inspectie zijn er geen tekortkomingen geconstateerd in de getoetste items. 
Er wordt voldaan aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘advies aan 
College van B&W’. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Hoera Baexem te Baexem 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Bij het beoordelen van de pedagogische praktijk (observatie) is uitgegaan van de 
vier basiscompetenties vanuit de Wet kinderopvang waaraan minimaal aan moet worden voldaan: 
  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan en of werkplan 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. Daarnaast wordt er op locatie 
gewerkt met een pedagogisch werkplan. 
  
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 
 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden 

voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze 
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt; 

 de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep; 
 de (spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten; 
 hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen; 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is; 
 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen; 
 het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen; 
 de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven; 
 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 

kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties; 
 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van 

signaleren en doorverwijzen. 
  
De peutergroep is twee ochtenden per week geopend; van tijdelijke afwijken op de beroepskracht-
kindratio (1 beroepskracht a.g.v. pauze/half/drie-uursregeling) is geen sprake. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan. Zij weten waarom ze zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 
pedagogische basisdoelen. Ook is dit onderwerp terugkerend onderwerp tijdens de 
werkoverleggen. De beroepskrachten worden gecoached door de assistent leidinggevend en de 
clustermanager. 
  
Observatiemoment 
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Hoera Baexem te Baexem 

Deze ochtend zijn er 9 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. Er is een knutselactiviteit 
gaande, de kinderen zijn onderdelen van een vis aan het kleuren, die ze daarna uitknippen en op 
een ballon plakken in de vorm van een vis. 
  
In de groepsruimte is een verhoogd venster/raam, waar allerlei themaspullen en werkjes zijn 
uitgestald. De beroepskracht legt aan de toezichthouder uit dat het thema 'Vakantie' deze maand 
nog aangehouden wordt. De zomervakantie is net voorbij en de kinderen vertellen nog volop 
erover. Zo heeft ieder kind een collage met foto`s gemaakt van waar zij in de vakantie naar toe 
zijn geweest of welke uitstapjes ze hebben gemaakt. Een kind komt spontaan aan de 
toezichthouder vertellen hoe zij haar vakantie heeft beleeft. 
  
Alle kinderen helpen met opruimen, waarna het tijd is om buiten te gaan spelen. 
De buitenspeelplaats is aangrenzend aan het schoolgebouw en is omheind en afsluitbaar met een 
hekje. Er is divers buitenspeelmateriaal (kruiwagens, fietsjes, ballen). Een beroepskracht is bezig 
met bellenblaas; de jongste kinderen proberen de bellen te vangen, ze hebben er zichtbaar plezier 
in.  
  
Het waarborgen van de emotionele veiligheid 
De groepsruimte straalt een huiselijke sfeer uit die past bij de doelgroep. De ruimte is 
overzichtelijk en herkenbaar ingericht. De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep en weten 
persoonlijke bijzonderheden. Deze kennis wordt in het contact met kind gebruikt. De 
beroepskrachten geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen en hebben oogcontact. Er is een 
aangename sfeer, de kinderen tonen zich op hun gemak. 
  
Het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
Er is een herkenbare dagindeling met een gestructureerd programma. De aangeboden activiteiten 
sluiten aan op de ontwikkeling, behoefte en interesse van het kind. 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zo is er een 
kind dat niet wil opruimen waarmee het gespeeld heeft. De beroepskracht legt (herhaaldelijk) op 
een rustige manier uit wat de bedoeling is en doet voor waar het speelgoed opgeborgen moet 
worden. 
  
Het ontwikkelen van sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. Tijdens een onenigheid 
tussen twee kinderen neemt de beroepskracht de kinderen apart; ze mogen ieder hun verhaal 
doen. Er wordt een oplossing aangeboden, de kinderen stemmen in en gaan vervolgens tevreden 
samen verder spelen. De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de 
kinderen, daar waar nodig bieden ze ondersteuning. 
Onderlinge gesprekjes tussen de beroepskrachten en de kinderen worden aangemoedigd. De 
beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij taken zoals opruimen en klaarzetten. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Algemene omgangsvormen worden nageleefd (elkaar met de naam aanspreken, op je beurt 
wachten, niet door elkaar heen praten, elkaar uit laten praten). 
De beroepskrachten leggen uit wat er van een kind verwacht wordt en geven aan `wat er wel 
mag`. 
  
Conclusie 
Op basis van bovenstaande waarnemingen is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager mw. S. Leijssen) 
 Interview (beroepskracht 2x) 
 Observaties (peutergroep ''Uk Soos'') 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera Baexem, juli 2017) 
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Hoera Baexem te Baexem 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit hoofdstuk zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie 
en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en 
de opvang in stamgroepen beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van alle op deze locatie werkende beroepskrachten zijn 
ingezien. De VOG`s van de beroepskrachten zijn gescreend op de juiste functieaspecten en vallen 
onder het continue toezicht. 
  
Deze locatie werkt met 1 vrijwilliger die in het bezit is van een VOG welke niet ouder is dan twee 
jaar. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van alle beroepskrachten die op deze locatie werken 
beoordeeld. Zij beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is 
opgenomen. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarde. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Op de locatie bevindt zich 1 peutergroep. Deze groep bestaan uit maximaal 13 kinderen. 
 
  

Leeftijd 
kinderen 

Maximale 
groepsgrootte 

Aantal medewerkers 

2 - 4 jaar              13 1 of 2 Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker, 
afhankelijk van leeftijd en aantal. 

  
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op grond van de bezettingslijsten en de personeelsrooster is geconcludeerd dat er steeds 
voldoende personeel op de groep aanwezig is. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager mw. S. Leijssen) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Hoera Baexem te Baexem 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens dit onderzoek toetst de toezichthouder of de kinderopvangorganisatie werkt volgens de 
landelijke meldcode Kindermishandeling. Er wordt getoetst of de houder de kennis en het gebruik 
van deze meldcode bevordert onder het personeel. 
  
Het vierogenprincipe is in de praktijk gecontroleerd op uitvoering en beleid. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de juiste versie van de meldcode (juli 2013) waarin ook een sociale kaart is 
opgenomen. 
  
Er wordt jaarlijks in een teamoverleg stilgestaan bij het protocol en stappenplan 
kindermishandeling. 
  
De aanwezige beroepskracht kan signalen van kindermishandeling benoemen, ook welke stappen 
er genomen moeten worden bij een vermoeden. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijk voorwaarden. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Bij Hoera Baexem wordt o.a. op de volgende manieren aan het vierogenprincipe vorm gegeven: 
 De groepsruimte is open, dat wil zeggen, dat er in de deur glas zit waardoor er naar binnen 

gekeken kan worden door collega’s (zowel van Hoera, als van school) of passanten. Doordat 
de bibliotheek in het gebouw gehuisvest is, komen er regelmatig bezoekers binnen. 

 Hoera Baexem is gehuisvest in de basisschool, hierdoor is een beroepskracht nooit alleen in 
het gebouw is en kan er te allen tijde iemand (collega van onderwijs) binnen komen zonder 
dat diegene zich hoeft aan te kondigen. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten. 

 Clustermanagers en assistent leidinggevende lopen dagelijks 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. 

 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. 

 Waar mogelijk wordt gekeken naar de inzet van een stagiaire, vrijwilligster of de aanwezigheid 
van de interieurverzorgster. 

  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager mw. S. Leijssen) 
 Interview (beroepskracht 2x) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera Baexem, juli 2017) 
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Hoera Baexem te Baexem 

 

Ouderrecht 

 
In dit onderdeel is gekeken hoe de informatievoorziening naar ouders toe is, of het inspectierapport 
op de website van de houder staat en of er een oudercommissie actief is. 
  
Per 1 januari 2016 is de wetswijziging omtrent de positie van ouders in de kinderopvang in werking 
getreden. In de wetswijziging is tevens een vorm van alternatieve ouderraadpleging opgenomen; 
het op een andere manier, dan in oudercommissie, betrekken van de ouders. 
Dit is van belang wanneer het aantoonbaar niet lukt een oudercommissie geformeerd te krijgen, 
ondanks diverse inspanningen, in een kindercentrum waar maximaal vijftig kinderen worden 
opgevangen. 
  
 
Informatie 
 
Informatie voor ouders wordt altijd via de mail verstrekt. Middels een nieuwsbrief die wordt 
gemaild, worden ouders geïnformeerd over wijzigingen, nieuwtjes en thema’s van de groepen. 
  
De houder heeft het meest recente inspectierapport op de website geplaatst. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Oudercommissie 
 
Binnen locatie Baexem wordt op de volgende manier tegemoet gekomen aan de alternatieve 
ouderraadpleging: 
 Ouders zullen via de mail/nieuwsbrief op de hoogte worden gesteld, wanneer het definitieve 

inspectierapport van de toezichthouder gereed is. Het definitieve inspectierapport wordt op de 
website geplaatst. Enkele ouders zullen worden uitgenodigd om met de clustermanager het 
rapport te bespreken. Ook zal er dan worden bekeken wat de mogelijke rol van de ouders kan 
zijn met betrekking tot verbeterpunten. Terugkoppeling hiervan vindt plaats middels de 
mail/nieuwsbrief. 

 Jaarlijks zullen enkele ouders worden uitgenodigd om met de clustermanager het pedagogisch 
beleid te bespreken. Terugkoppeling geschiedt via mail/nieuwsbrief. 

 Het jaarlijkse klachtenverslag wordt passend onder de aandacht gebracht van ouders, via 
mail/nieuwsbrief zal verwijzing plaatsvinden naar de website. 

 Er zal structureel inspanning worden verricht voor het samenstellen van een oudercommissie. 
Dit zal gebeuren via de intake-gesprekken, via de mail/nieuwsbrief, in een persoonlijk gesprek, 
via een mededeling op de locatie. 

  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager mw. S. Leijssen) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
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Hoera Baexem te Baexem 

 

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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(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 a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(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 c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(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 d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 g en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(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 e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(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 f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(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 i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(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 j 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) 

 

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) 
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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) 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

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

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

Vierogenprincipe 

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

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

 

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) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Oudercommissie 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Baexem 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 13 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Kerkstraat 32 
Postcode en plaats : 5981CG Panningen 
Website : www.hoerakindercentra.nl 
KvK nummer : 14119365 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 14-09-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 04-10-2017 
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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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