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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 uit de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen 
Peuterspeelzalen beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het meest bijdragen aan de kwaliteit van de 
kinderopvang. De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze 
inspectie.  
  
  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over KDV Hoera 
Kessel, locatie Merwijck volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport 
per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kinderdagverblijf (KDV) Kessel, locatie Merwijckstraat 
Kinderdagverblijf Hoera Kessel, locatie Merwijck, gesitueerd in Integraal Kindcentrum Kessel (IKC), 
is een co-creatie van de koepelorganisatie Hoera Kindercentra (welke is aangesloten bij de 
Unitusgroep) en Stichting Prisma. Hoera kindercentra verzorgt kinderopvang in o.a. een viertal 
gemeenten in Midden-Limburg: Peel & Maas, Leudal, Nederweert en Weert. Stichting Prisma vormt 
het bevoegd gezag van 10 katholieke basisscholen, 1 openbare basisschool en een school voor 
speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. In het IKC is tevens buitenschoolse opvang 
gevestigd van dezelfde houder. 
  
Het kinderdagverblijf is met 47 kindplaatsen geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en 
peuterspeelzalen (LRKP) 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2015 -2017 beschreven: 
 28-05-2015: jaarlijks onaangekondigd onderzoek; tekortkomingen geconstateerd t.a.v. 

pedagogisch beleid en gezondheidsrisico in de praktijk (kruisbesmetting); 
 08-09-2015: nader onderzoek in opdracht van de gemeente Peel en Maas; tekortkomingen uit 

de vorige inspectie zijn opgelost; 
 14-12-2015: verkort onderzoek voor registratie in verband met een houderwijziging; Stichting 

Hoera kindercentra neemt deze locatie (Peuteropvang de Kevertjes) over van Stichting 
kindcentra Peel en Maas; 

 2016: er heeft geen inspectie plaatsgevonden in verband met de verbouwing en uitbreiding 
van het IKC; 

 28-03-2017: incidenteel onderzoek wijziging aantal kindplaatsen van 24 -> 44. Er blijken 
voldoende vierkante meters beschikbaar om te ophoging te kunnen realiseren; 

 26-06-2017: incidenteel onderzoek wijziging aantal kindplaatsen van 44-> 47. Er blijken 
voldoende vierkante meters beschikbaar om te ophoging te kunnen realiseren.De houder is 
voornemens om per 16-08-2017 deze opvanglocatie in gebruik te nemen. Bij een volgende 
inspectie zal het reilen en zeilen in de praktijk van de nieuwe kdv-groepen bekeken worden. 
Tevens zullen de pedagogische praktijk, de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid, het 
vierogenprincipe en de wijze waarop de kinderen buiten kunnen spelen beoordeeld worden. 

  
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
De huidige inspectie, uitgevoerd op donderdagmorgen 26 oktober 2017 betreft een 
onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Tevens vindt er een uitgebreide kennismaking plaats met de 
directeur van het IKC die tevens verantwoordelijk is voor de kinderopvang (pilot). Er heeft zowel 
een documentenonderzoek als een praktijkonderzoek plaatsgevonden. De toezichthouder krijgt 
tijdens de inspectie veel medewerking van de aanwezige zeer betrokken beroepskrachten, 
assistent-leidinggevende en de directeur van het IKC. 
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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 
houder per e-mail aangeleverd. 
  
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat niet alle getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; er is een tekortkoming geconstateerd ten 
aanzien van domein 'Personeel en groepen". Middels overleg en overreding heeft de toezichthouder 
de directeur de kans geboden haar verouderde verklaring omtrent gedrag (VOG) opnieuw aan te 
vragen. Deze VOG is op 23-11-2017 (datum conceptrapport) nog niet in het bezit van de 
toezichthouder. 
  
Omdat de buitenruimte van de baby/dreumes groep nog niet is ingericht zal dit item 
in het volgende jaarlijkse onderzoek beoordeeld worden. 
  
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 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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 indien gesubsidieerd door het college  
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch werkplan is een concretere uitwerking van het pedagogisch beleidsplan, gericht op 
de locatiespecifieke zaken betreffende kinderdagverblijf Hoera Kessel, locatie Merwijck. 
  
Het pedagogisch beleidsplan is door de houder aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Het 
pedagogisch beleidsplan wordt regelmatig geactualiseerd, de laatste keer in september 2017. 
  
Er wordt beschreven wat de visie van de houder is inzake kinderopvang, op wat voor manier de 
houder voldoet aan het uitvoeren van pedagogische competenties, emotionele veiligheid, 
persoonlijke en sociale competenties en normen en waarden. 
  
Verder wordt beschreven: 
 de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 
 het verlaten van de stamgroep bij (spel)activiteiten; 
 ondersteuning van beroepskrachten door andere volwassenen; 
 ondersteuning indien één beroepskracht aanwezig is in het pand, al dan niet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio; 
 het wenbeleid; 
 het gebruik maken van extra dagdelen; 
 het vierogenprincipe; signaleren van bijzonderheden door beroepskrachten in ontwikkeling van 

kinderen en doorverwijzen naar passende instanties; 
 toerusting en ondersteuning beroepskrachten voor de taak van signaleren en doorverwijzen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De inspectie vindt plaats op een donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.30 uur. Op het moment van 
inspectie zijn alle drie de kdv-groepen open; de observatie heeft in alle drie de kdv-
groepen plaatsgevonden. 
  
Er is deze ochtend 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. Aan de hand van dit instrument worden de 4 basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang beoordeeld. De basisdoelen worden in dit instrument omschreven aan de hand van 
meerdere indicatoren. Per basisdoel worden één of meerdere indicatoren toegelicht. Hieronder 
volgt een uitwerking van de observatie, per basisdoel. 
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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 - medewerkers  
Kinderen op kinderdagverblijf (kdv) Hoera Kessel, locatie Merwijck zijn geplaatst in een van de 
drie vaste groepen met vaste beroepskrachten. Op deze manier is sprake van vaste gezichten, wat 
bijdraagt aan een gevoel van veiligheid bij kinderen. 
  
Respectvol contact 
De aanwezige beroepskrachten op alle groepen gedragen zich sensitief en responsief naar de 
kinderen. Zij laten merken dat zij kinderen begrijpen en reageren daar adequaat op. Bijvoorbeeld: 
een baby bij de Stampertjes, drinkt zijn flesje. De beroepskracht benoemt: "je doet je best hè, 
goed zo ( ze wrijft de baby zachtjes over zijn rug), even boeren en dan mag je nog even spelen". 
Door het benoemen van positief gedrag en positieve ervaringen ontwikkelen kinderen 
zelfvertrouwen en kan een kind innerlijke groei doormaken. 
  
Individuele aandacht 
De toezichthouder observeert dat beroepskrachten op een warme en ondersteunende manier 
reageren op kinderen, zo blijkt uit het volgende voorbeeld: een van de kinderen bij de Petteflet, 
wordt individueel geobserveerd en getoetst ten aanzien van zijn taalontwikkeling en taalbegrip van 
de peuter. De beroepskracht zit alleen met de peuter in de groepsruimte zodat de observatie op 
een rustige en voor de peuter veilige manier kan plaats vinden. 
  
Bij een ander voorbeeld wordt een kindje bij de Krullevaar gevraagd even op zijn billen te gaan 
zitten tijdens het eetmoment. De beroepskracht benoemt dat het drinken van de melk dan beter 
lukt; het kindje krijgt individuele aandacht van de beroepskracht. De beroepskrachten zijn 
voortdurend met de peuters in contact en praten met de peuters op een geruststellende toon; ze 
vertellen wat ze doen en maken oogcontact. 
  
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.  
  
Initiatief 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zij bieden 
spelmaterialen aan die uitdagend zijn en passen bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het 
kind. Daarnaast geven zij passende ondersteuning. De toezichthouder ziet dat de peuters samen 
naar een verhaal luisteren dat door de beroepskracht wordt voorgelezen, voordat een aantal 
peuters naar huis gaan. De kinderen luisteren geconcentreerd in het bijzijn van een stagiaire naar 
de beroepskracht en amuseren zich zichtbaar. 
  
Aandacht 
Beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten bij hetgeen het kind vertelt. Er is veel contact met alle kinderen in de 
verschillende groepen. Eén van de beroepskrachten bij de peuters zit met 5 peuters aan een lage 
tafel; de kinderen worden uitgenodigd en gestimuleerd om zelf hun boterham te smeren. De 
beroepskrachten bij de peuters verdelen hun aandacht over de kinderen en stemmen 
organisatorische zaken goed met elkaar af. Bijvoorbeeld; een van de beroepskrachten benoemt dat 
ze even weg is om buiten de groep brood te gaan halen. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder er voor zorg draagt dat kinderen de 
mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
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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. 
  
Deel van een geheel 
Beroepskrachten dragen uit dat de aanwezigheid en inbreng van elk kind er toe doet. Een 
voorbeeld : een beroepksracht bij de Stampertjes benoemt tegen een dreumes dat ze haar aan 
tafel gaat zetten; "Kom maar (naam van het kind)", ik zet jou ook bij de andere kindjes aan tafel". 
Een ander dreumes wordt ook uitgenodigd. "(naam van het kind)', kom je ook mee?" Als de 
kinderen samen aan tafel boterhammen eten zijn ze deel van een geheel. 
  
Aanmoedigen onderling contact 
Beroepskrachten moedigen interactie tussen groepsgenootjes aan. Zij helpen kinderen om contact 
met elkaar te maken. Zo blijkt ook uit het volgende voorbeeld: de toezichthouder observeert bij de 
peuters een huiselijke en gezellige sfeer bij het smeren en eten van de boterhammen; peuters 
keuvelen gezellig samen. Ondertussen volgen en begeleiden de beroepskrachten 
nauwgezet dit sociale gebeuren. De beroepskracht koppelt de 'grote peuters die zelf hun boterham 
mogen smeren ' aan elkaar; de peuters tellen samen met de beroepskracht hoeveel bordjes er 
nodig zijn. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder er voor zorg draagt dat kinderen de 
mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. 
  
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 en regels 
Op kdv Hoera Kessel gelden afspraken, regels en omgangsvormen waar beroepskrachten naar 
handelen. De toezichthouder observeert bijvoorbeeld dat als een van de peuter eerst pasta op zijn 
boterham wil, de beroepskracht het kind herinnert aan de afspraak dat er een afspraak is over 
eerst kaas of vlees op de boterham. Uit een ander voorbeeld blijkt dat de afspraak rondom handen 
wassen wordt nagekomen. Nadat de peuters buiten hebben gespeeld, wordt door de 
toezichthouder gezien dat eerst de handen volgens afspraak gewassen worden, alvorens de 
kinderen aan tafel gaan. 
  
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 getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
Op KDV Hoera Kessel, locatie Merwijck wordt gewerkt met het VVE-programma Uk en Puk. Middels 
deze methode wordt de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
  
Omvang voorschoolse educatie 
Bij 'de peutergroepen' worden ten minste 5 dagdelen of 10 uur aan activiteiten geboden gericht op 
het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling; daarmee is aan de 10 uurs-norm voldaan. VVE-kinderen komen bij voorkeur drie 
dagdelen. 
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Inzet beroepskrachten 
De inzet van beroepskrachten in de beide groepen bedraagt in ieder geval 1 beroepskracht per 8 
kinderen. 
 
Groepsgrootte 
Er kunnen maximaal 16 kinderen op de beide kdv- groepen geplaatst worden. Tijdens het 
onderzoek zijn er 14  kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig bij 'de Petteflet' en 8 peuters, 1 
beroepskracht en 1 stagiaire  bij 'de Krullevaar'. 
  
Passende beroepskwalificatie 
De beroepskrachten die op de kdv-groepen werken beschikken over een passende 
beroepskwalificatie conform de cao Kinderopvang. 
  
Voorschoolse educatie 
De beroepskrachten die op deze locatie werken zijn in het bezit van een VVE-certificaat. 
  
Jaarlijks opleidingsplan 
De houder heeft een opleidingsplan voor 2017 opgesteld. 
  
Programma voorschoolse educatie 
Voor de voorschoolse educatie wordt de VVE-methode Uk en Puk gebruikt. De VVE-locaties van 
Hoera Kindercentra en IKC Kessel 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. Het huidige thema is 'Herfst'. 
  
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 getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 26-10-2017 directeur IKC Kessel mw. 

Keursten en Mw. Marks assistent-leidinggevende) 
 Interview (d.d. 26-10-2017 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 26-10-2017 3 kdv-groepen) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch werkplan (2017-09 Kindcentrum Kessel, locatie Merwijck) 
 VVE-certificaten (5 beroepskrachten en assistent-leidinggevende) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Plan deskundigheidsbevordering in het kader van VVE 

2017 cluster Kessel/Kessel-Eik) 
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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: 
  
 Verklaring omtrent het gedrag 
 Passende beroepskwalificatie 
 Opvang in groepen 
 Beroepskracht-kindratio 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. 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 vijf beroepskrachten 
beoordeeld. Deze beroepskrachten zijn de vaste beroepskrachten van KDV Hoera Kessel, locatie 
Merwijck. Tevens heeft de toezichthouder de VOG's van de directeur van het IKC en assistent-
leidinggevende ingezien en beoordeeld. Uit de toetsing blijkt dat deze vijf beroepskrachten 
en assistent-leidinggevende beschikken over geldige VOG's, afgegeven op de juiste functie-
aspecten en vallend binnen de continue screening in de kinderopvang. 
  
De directeur beschikt over een verouderde VOG. De toezichthouder heeft de directeur door middel 
van overleg en overreding de kans geboden een nieuwe VOG aan te vragen. De aanvrager kan 
aantonen dat op 23-11-2017 de aanvraag voor een nieuwe VOG in behandeling is genomen door 
Justis. 
  
Tevens zijn de de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van 2 stagiaires beoordeeld welke niet 
ouder zijn dan twee jaar. 
  
Conclusie: 
Er wordt niet aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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 vanaf 1 maart 2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma's van vijf beroepskrachten op  KDV-locatie Hoera Kessel, 
locatie Merwijck werkzame beroepskrachten beoordeeld. 
Deze beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is opgenomen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
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Opvang in groepen 
 
De opvang bij KDV Hoera Kessel, locatie Merwijck vindt plaats in 3 stamgroepen en bestaat uit 
maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar. 
  

Leeftijd  Maximale 
groepsgrootte 

Aantal medewerkers 

0 – 2 
jaar 

Baby-dreumes groep 
‘De Stampertjes’ 
15 kinderen 

1,2 of 3 Max. 5 kinderen per pedagogisch medewerker, 
waarvan max. 4 van 0-1 jaar 

2 – 4 
jaar 

Peutergroep 
‘De Krullevaar’ 
16 kinderen 

1,2 of 3 
Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker. 

2-4 jaar Peutergroep 
‘De Petteflet’ 
16 kinderen 

1 of twee 
Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker. 

  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er bij 'de Stampertjes' 9 kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig. 
Bij 'de Petteflet' zijn 14 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten en bij 'de Krulevaar'zijn 8 
kinderen, 1 beroepskracht en 1 stagiaire aanwezig. 
Dit voldoet aan de regels uit de Wet Kinderopvang. Ook uit een steekproef van presentielijsten en 
het personeelsrooster van week 40, 42 en 43 van 2017 blijkt dat de houder voldoende personeel 
inzet voor het aantal kinderen in de kdv-groepen. 
  
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 26-10-2017 directeur IKC Kessel mw. 

Keursten en Mw. Marks assistent-leidinggevende) 
 Interview (d.d. 26-10-2017 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 26-10-2017 3 kdv-groepen) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (5 beroepskrachten, directeur IKC en assistent-

leidinggevende + 3 stagiaires) 
 Diploma's beroepskrachten (5 beroepskrachten) 
 Presentielijsten (week 40, 42 en 43 van 2017) 
 Personeelsrooster (week 40, 42 en 43 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 
 
De assistent-leidingevende heeft op 16-08-2017 een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd. De 
risico-inventarisatie beschrijft de risico's voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in het 
kindercentrum. De thema’s verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, 
beknelling, botsen, stoten, steken en snijden zijn in de risico-inventarisatie opgenomen. Ook is er 
een plan van aanpak opgesteld, dat per risico de geldende veiligheidsmaatregelen beschrijft. 
Hiermee voldoen de risico-inventarisatie veiligheid en het plan van aanpak aan de regels uit de Wet 
Kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  
De assistent-leidingevende heeft tevens op 17-08-2017 een risico-inventarisatie gezondheid 
uitgevoerd. Hiermee heeft de houder een risico-inventarisatie betreffende de actuele situatie. De 
inventarisatie omschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. Per risico is er een plan van aanpak opgesteld dat de geldende 
maatregelen beschrijft. Hiermee voldoen de risico-inventarisatie gezondheid en het plan van 
aanpak aan de regels uit de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  
De directeur IKC en assistent-leidinggevende geven in een interview aan dat de risico-
inventarisaties geen statische documenten en processen zijn. Na de ingebruikname van de 
verschillende ruimtes zal opnieuw bekeken worden welke risico's er zijn en welke maatregelen er 
genomen kunnen worden op de risico's die naar voren komen. 
  
De assistent-leidinggevende is verantwoordelijk voor de te nemen acties/maatregelen. 
  
Veiligheid en gezondheid in de praktijk: 
Ten tijde van het inspectiebezoek blijkt dat de volgende actiepunten nog open staan: 
 Buitenruimte voor baby/dreumesgroep wordt nog ingericht; 
 Plakstrepen door laten lopen bij verschoningsruimte bij de peuters (i.v.m. privacy); 
 Bakken aanschaffen voor in de kasten/opbergen (overzichtelijk en Less is More) 
 Bij baby/dreumesgroep of babyfoon/via ouderportaal of raampje in de slaapkamer deuren; 
 Deurbuffer bij baby/dreumesgroep  bijstellen, minder strak; 
 Hekje in deur bij de verschoningsruimte; 
 Grondbox verplaatsen (minder prikkels); 
 Dubbele hoge box vervangen tegen enkele hoge box; 
 Verlichting verschoningsruimte kindvriendelijk maken/te fel nu; 
 Afscheiding/speelobject naar de speelgang verplaatsen/hoek daarmee creëren; 
 Linker deur van slaapkamer vervangen; 
 Deur die achter bank ligt op laten halen/ fout gemaakt; 
 Ophangen waaier voor belangrijke documenten om bij de hand te hebben. 
  
Het is de verantwoordelijkheid van de houder om er voor te zorgen dat men bij het in exploitatie 
van de nieuwe groepsruimtes gezorgd heeft voor een veilige en gezonde omgeving. Tijdens de 
volgende jaarlijkse inspectie wordt beoordeeld of de openstaande actiepunten/maatregelen zijn 
opgepakt door de houder. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de eisen uit de 
Wet Kinderopvang. De houder heeft de meldcode vertaald naar de lokale situatie. 
  
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. De meldcode is onderdeel van 
teamoverleggen. Uit interview bij beroepskrachten blijkt dat zij voldoende kennis hebben over de 
meldcode. 
  
Er kan niet worden beoordeeld of de houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht 
aangezien zich deze situatie binnen de opvang niet heeft voorgedaan. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
De opvang bij KDV Hoera Kessel, locatie Merwijck is zodanig ingericht dat de beroepskrachten 
tijdens hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden. De kdv-groepen ogen transparant 
door de aanwezigheid van veel glas en de toiletjes en verschoonruimte worden gedeeld door de 
kdv-groepen. Het vierogenprincipe is gewaarborgd middels intercollegiale toetsing. 
Het komt niet voor dat er een beroepskracht alleen in de school aanwezig is. Daarnaast wordt er 
met 3 stagiaires gewerkt. Tevens lopen de directeur IKC en assistent-leidinggevende regelmatig 
binnen in de groepen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 26-10-2017 directeur IKC Kessel mw. 

Keursten en Mw. Marks assistent-leidinggevende) 
 Interview (d.d. 26-10-2017 beroepskrachten) 
 Sociale kaart (Hoera kinderopvang) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 16-08-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 17-08-2017) 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling (Hoera kinderopvang) 
 Pedagogisch werkplan (2017-09 Kindcentrum Kessel, locatie Merwijck) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie en inrichting'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Binnenspeelruimte 
 Buitenspeelruimte 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Binnenruimte 
 
Alle drie de kdv-groepen beschikken over een afzonderlijke vaste groepsruimte en beschikken per 
aanwezig kind over 3,5 m² binnenspeelruimte. 
  
Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat er samen met de beroepskrachten is gezocht en kritisch 
wordt gekeken naar een passende inrichting van de drie aanwezige groepsruimtes. 
  
'De ruimtes zijn gezellig ingericht. Bij de peutergroepen vind je verschillende hoeken en een 
kringopstelling van banken. 
De hoeken kunnen wisselend worden ingericht, aansluitend op de thema’s. De thema’s zijn 
afgestemd met groep 1 en 2 van de basisschool. 
Bij de baby-dreumes vind je een grondbox. Dit past mooi bij de opleiding van de babyspecialist. 
De materialen in de groep zijn afgestemd op de leeftijdsgroep. We beperken de keuze in 
materialen. De materialen worden regelmatig gewisseld, zodat er steeds een nieuwe uitdaging is. 
De kasten zijn overzichtelijk ingericht, zodat kinderen gestimuleerd worden om de materialen zelf 
te pakken en ook op te ruimen'.  
  
Bovengenoemde omschrijving van de groepsruimtes door de houder, wordt geobserveerd door de 
toezichthouder. 
  
Er zijn afzonderlijke slaapruimtes voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar; de 
slaapruimtes zijn afgestemd op het aantal op te vangen kinderen; bij de baby/dreumesgroep zijn 
12 bedjes en bij de peutergroep (Krullenvaar) zijn 8 slaapplekken. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenruimte van IKC Kessel is omheind en voor kinderen toegankelijk. Tijdens het onderzoek 
spelen de peuters buiten. De ruimte is ruim voorzien van tegels, speeltoestellen, zandbak met 
klim- en glijmogelijkheden, plantperken en een speelberg (alleen onder begeleiding van 
de beroepskrachten wordt de speelberg ‘bezocht’). Er is voldoende rijdend materiaal beschikbaar. 
De buitenspeelruimte voor de peuters blijkt passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd 
van de peuters. 
  
De baby-dreumes groep heeft rechtstreeks contact met de buitenruimte, welke nog z.s.m. 
ingericht gaat worden met een afgesloten stuk (de houder beschikt over een offerte). Bij de baby-
dreumesgroep gaan de kinderen passend in hun eigen dagritme nooit met allen tegelijk naar 
buiten. 
  
Tijdens de volgende jaarlijkse inspectie wordt beoordeeld of de inrichting van het afgesloten stuk 
van de baby-dreumesgroep voldoende groot is en passend in overeenstemming met de leeftijd van 
de op te vangen kinderen is.  
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview (d.d. 26-10-2017 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 26-10-2017 3 kdv-groepen) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch werkplan (2017-09 Kindcentrum Kessel, locatie Merwijck) 
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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) 

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 en lid 2 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 en lid 2 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 en lid 2 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 en lid 2 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, lid 2 en art 5 lid 12 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 wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(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, lid 2 en art 5 lid 11 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 en lid 2 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 5 lid 13, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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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 en lid 2 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 indien gesubsidieerd door het college 

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 voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 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 houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(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 voorschoolse educatie 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. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g 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) 

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 peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid 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) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(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) 

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) 
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 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) 

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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(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) 

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) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Buitenspeelruimte 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(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 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(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 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : HOERA KESSEL, locatie Merwijck 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 47 
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 : 26-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 23-11-2017 
Zienswijze houder : 24-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 28-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 05-12-2017 
 

 
 



 

22 van 22 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-10-2017 

HOERA KESSEL, locatie Merwijck te Kessel 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

We hebben de volgende aanvullingen op het verslag. 
  
Enkele openstaande actie punten van pag. 11 zijn inmiddels opgepakt. 
de plakstrepen, 
de grondbox verplaatst, 
dubbele tegen enkele grondbox vervangen, 
deur opgehaald die achter bank lag, 
waaier voor doc. zijn opgehangen, 
al enkele bakken voor inrichting in de kasten aangeschaft, 
deurbuffer bij de BD bijgesteld, 
inrichting BD aangepast/ingericht. 
VOG is aangevraagd. 
De andere punten hebben ook onze aandacht. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Lucille Keursten 
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