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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 

bepaald. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest dire ct 

bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

kinderdagverblijf (KDV) Hoera Grathem en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 
hoofdlijnen. Deze bevindingen worden elders in het rapport per hoofdstuk verder uitgewerkt. 

  

Feiten over KDV Hoera Grathem. 
KDV Hoera Grathem is gevestigd in de gemeente Leudal en onderdeel van Hoera kindercentra. 

Hoera Kindercentra biedt dag-en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Peel & Maas, 
Nederweert, Weert en Leudal. 

KDV Hoera Grathem is gelegen in een Brede Maatschappelijke Voorziening, waar ook basisschool 
de Klink is gehuisvest. Op deze locatie wordt gewerkt met 1 peutergroep genaamd Jip en Janneke. 

Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Jip en Janneke is 4 ochtenden geopend: van 8.30 

uur- 12.00 uur, gedurende 40 weken per jaar.  
Naast de eigen groepsruimte heeft men ook, in samenspraak met de school, de beschikking over 

een speelzaal. De groepsruimte van de peuteropvang wordt voor en na schooltijd gebruikt voor 
buitenschoolse opvang, aangeboden door dezelfde houder. 

  

Op 1 maart 2017 heeft Hoera Grathem een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Leudal in 
verband met het gaan aanbieden van het erkende VVE- programma Peuterplein. 

Het VVE-werkplan is in dit jaarlijks onderzoek beoordeeld op inhoud en uitvoering in de praktijk. 
  

Inspectiegeschiedenis. 
05-01-2016: jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

14-04-2015: jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

01-12-2014: jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  

Bevindingen op hoofdlijn. 
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de Wet Kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
De interacties tussen de beroepskrachten en de kinderen verlopen vriendelijk en hartelijk. De sfeer 

bij 'Jip en Janneke' is open en ontspannen. De beroepskrachten tonen een coöperatieve houding, 
ze zijn open en vertellen enthousiast over hun locatie. Er is betrokkenheid en afstemming met de 

ouders. 
  

Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 

‘advies aan College en B&W’. 
  

  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

 

 



 

4 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-03-2017 
Hoera Grathem te Grathem 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Hoera Kindcentra heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 
geldende beleid staat. Daarnaast wordt voor ieder locatie een eigen pedagogisch werkplan met het 

locatie gebonden beleid uitgewerkt, deze is overlegd. 

  
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij KDV Hoera 

Grathem(Peutergroep Jip en Janneke) de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke 
competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen worden gewaarborgd. 
  

Het vierogenprincipe is in de praktijk gecontroleerd op uitvoering en beleid. 

  
  

  
 

Pedagogisch beleid 

 
KDV Hoera Grathem beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan en een locatie-

specifiek werkplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met 
kinderen is beschreven. 

  
Het pedagogisch beleids-en werkplan 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 stamgroep 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 

die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden; 
 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van 

signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 

  
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de wettelijke gestelde voorwaarden. 
  

 
 

Pedagogische praktijk 

 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 

Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen 
(eens per 6-8 weken) besproken. Er wordt geclusterd vergaderd, de teams van Ittervoort, Kelpen 

Ell en Grathem vergaderen samen. 

  
Conclusie: 

De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
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Observatiemoment peutergroep (2 - 4 jaar). 

De observatie heeft plaatsgevonden op een dinsdagochtend tijdens een kring- en 
buitenspeelmoment. Er zijn 16 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten en een 

stagiaire.Tijdens het kringmoment krijgen de kinderen iets te drinken. Er wordt verteld, liedjes 
gezongen. De drinkbekers worden geteld en de kleuren ervan benoemd. 

Daarna mogen de kinderen hun jasjes aan gaan doen. Hierbij wordt de zelfredzaamheid 

gestimuleerd, daar waar nodig helpen de beroepskrachten de kinderen.  
De kinderen genieten van het buitenspelen. Er is divers buitenspeelmateriaal aanwezig. Dit  is 

opgeslagen in een berging en wordt door de beroepskracht eruit gehaald. De kinderen mogen zelf 
kiezen waarmee ze willen spelen. 

Op het einde van de ochtend komen de ouders de kinderen halen. Er vindt een terugkoppeling 

plaats met de ouders/verzorgers over hoe hun kind de ochtend heeft ervaren. De kinderen mogen 
de zelfgemaakte werkjes mee naar huis nemen. 

  
Waarborgen van emotionele veiligheid.  

De beroepskrachten tonen een betrokken houding naar de kinderen. Tevens zijn de 
beroepskrachten een bekend gezicht voor de kinderen en zijn ze op de hoogte van de 

gezinssituatie van de kinderen. De kinderen lijken zich prettig te voelen. 

  
Ontwikkeling persoonlijke en sociale competentie. 

Volgens de beroepskrachten wordt de methode van het Peuterplein gebruikt ter voorbereiding van 
de educatieve activiteiten. Tevens worden de kinderen geobserveerd in hun ontwikkeling, laat de 

beroepskracht zien. Er is sprake van een intensieve samenwerking met basisschool de Klink. Zo 

worden er ook overleggen samen gevoerd waarin bijvoorbeeld 'de zorgen over een kind' worden 
besproken of de thema's die samen uitgevoerd worden. 

De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken van spelmogelijkheden. Ze 
verwoorden wat er gebeurt en maken soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij 

de kinderen blijft. Ze tonen betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren, intussen houden ze contact met de rest van de groep. 

De beroepskrachten helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te 

ontwikkelen (leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). 
Ze laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als kinderen  niet mee 

mogen of kunnen doen. De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. Ze maken 
grapjes, complimentjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. 

  

Overdracht van normen en waarden. 
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. De 

beroepskrachten (en ook stagiaires) handelen hiernaar. Ze leggen uit wat er van een kind verwacht 
wordt, waarom er regels en afspraken zijn en zijn zich bewust van hun voorbeeldrol. 

  
  

Conclusie: 

Op basis van de waarnemingen kan geconstateerd worden dat de pedagogische praktijk in 
orde is. De aanwezige beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies 

van het pedagogisch beleidsplan. 
  

 

 
Voorschoolse educatie 

 
VVE- aanbod 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur: KDV Hoera Grathem is vier ochtenden geopend van 08.30 - 12.00 uur. 

Binnen dit dagdeel wordt gericht gewerkt op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, 

rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
  

De meeste kinderen komen minimaal twee dagdelen per week naar Hoera Grathem. De kinderen 
met een VVE indicatie komen bij voorkeur vier dagdelen, doch minimaal drie dagdelen. Momenteel 

zijn er op deze locatie geen VVE- geïndiceerde kinderen geplaatst. 

  
Voor de voorschoolse educatie wordt het programma Peuterplein gebruikt waarin op 

gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van 
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taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De pop 'Raay de Kraai' speelt hierin 
een belangrijke rol. 

  
Alle thema’s zijn gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling, sociaal communicatieve 

vaardigheden en beginnend rekenen. Peuterplein heeft een optimale doorgaande ontwikkelingslijn 
naar de basisschool. Kleuterplein, dat bestemd is voor groep 1 en 2, sluit aan op Peuterplein. In 

Grathem wordt er op school gewerkt met Kleuterplein. 

  
Het programma is voor de kinderen met een VVE indicatie voorzien van een aanbod waarin 

minimaal 2x per week activiteiten kunnen worden gearrangeerd die aansluiten bij het individuele 
handelingsplan. 

  

Groepsgrootte en aantal beroepskrachten 
  

Leeftijd 

kinderen 

Maximale 

groepsgrootte 

Aantal medewerkers 

2-4 jaar 16 1 of 2 Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker, 

afhankelijk van leeftijd en aantal. 

  

  
Tijdens de inspectie zijn de VVE-certificaten van de beroepskrachten ingezien. Deze certificaten 

voldoen aan de gestelde eisen. 
  

Opleidingsplan 2017 

Bijscholing vindt plaats op verschillende gebieden waaronder: 
 scholing meldcode kindermishandeling (continu) Inhoud: - meldcode  kindermishandeling en 

de te volgen procedure - signalen van kindermishandeling 
 scholing en/of bijscholing kinder EHBO/Reanimatie en BHV jaarlijks 

 Scholing Nederlands 3F, alle pedagogisch medewerkers worden getoetst in 2017-2018. Zo 
nodig vindt er scholing plaats. In 2019 moet iedereen in het bezit zijn van Nederlands 3F. 

 Voor de reeds VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers dient er jaarlijks een VVE 

nascholing gerealiseerd te worden. Bijscholing VVE twee maal per jaar 
 Er wordt een training in het werken met Kijk! aangeboden, een serie van vier bijeenkomsten. 

  
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten en stagiaire) 

 Observaties (peutergroep) 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Hoera kindercentra) 

 Pedagogisch werkplan (VVE werkplan Hoera kindercentra locatie Grathem, 03-2017) 

 VVE-certificaten (beroepskrachten) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Bijlage 1 Deskundigheidsbevordering en begeleiding van 

de pedagogisch medewerkers) 
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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 (VOG). Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en 
de opvang in stamgroepen beoordeeld. 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaringen omtrent het gedrag van op deze locatie werkende beroepskrachten en stagiaires 

zijn ingezien. De VOG`s van de beroepskrachten zijn gescreend op de juiste functieaspecten en 
vallen onder het continue toezicht. 

  
De VOG`s van de stagiaire is aangevraagd door ROC Gilde opleidingen. Deze is gescreend op de 

juiste functieaspecten en zijn niet ouder dan twee jaar. 

  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 

 

Passende beroepskwalificatie 
 

Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van de beroepskrachten op deze locatie werken 
beoordeeld. Zij beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is 

opgenomen. 
 

 

Opvang in groepen 
 

Op deze locatie bevindt zich 1 peutergroep genaamd Jip en Janneke. De groep bestaat uit 
maximaal 16 kinderen. Jip en Janneke is 4 ochtenden geopend: van 8.30 uur- 12.00 uur, 

gedurende 40 weken per jaar. 

  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 

 

Op grond van de bezettingslijsten en de personeelsroosters is geconcludeerd dat er steeds  
voldoende personeel op de groep aanwezig is. 

  
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
  

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten (WEEK 8,10 en 11) 

 Presentielijsten (WEEK 8,10 en 11) 
 Personeelsrooster (WEEK 8,10 en 11) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

  

 
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 wettelijke voorwaarden. 

 

 
Vierogenprincipe 

 
De houder heeft een algemeen vierogenprincipe voor de hele organisatie van Hoera. 

Bij Hoera Grathem wordt o.a. op de volgende manieren aan het vierogenprincipe vorm gegeven: 

  
 de deur van de groepsruimte is voorzien van glas waardoor er naar binnen gekeken kan 

worden door collega's (zowel van Hoera als van school) of passanten; 
 de verschoningsruimte is zichtbaar door de deur van de groepsruimte en door het raam dat 

tussen de groepsruimte en verschoningsruimte zit; 
 de peuteropvang is gesitueerd in een basisschool, de beroepskracht is nooit alleen in het 

gebouw. Er kan te allen tijde iemand (collega van onderwijs) binnen kan komen zonder dat 

diegene zich hoeft aan te kondigen; 
 buiten schoolvakanties om, wordt er bijna altijd met een stagiaire of een vrijwilliger gewerkt; 

 de kinderen door hun ouders op verschillende momenten opgehaald; 
 als er tijdens een moment op een groep alleen wordt gewerkt dan is er meestal een 

clustermanager achter de hand, die de pedagogisch medewerker bijstaat, even komt kijken 

e.d.; 
 bij Hoera Grathem heerst een open klimaat waarbij beroepskrachten elkaar aanspreken op hun 

handelen. 
  

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Meldcode kindermishandeling 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Hoera kindercentra) 
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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 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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 

taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 

groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 

EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 

module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 

De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 

vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 

twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   

OF 

De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 12 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) 



 

13 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-03-2017 
Hoera Grathem te Grathem 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Hoera Grathem 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

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 :  A. de Graaf 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 

Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 

 
Planning 

Datum inspectie : 13-03-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 10-05-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 15-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 22-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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