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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. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer 
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in Nederland 
bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
  
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico- gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het 
meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
  
De voorwaarden die getoetst zijn, staan achterin dit rapport bij de inspectie-items. 
 
  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  
Feiten over Kinderdagverblijf (KDV) Nederweert, locatie de Bongerd 
Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Nederweert, locatie de Bongerd is gehuisvest op de Bengele 2 te 
Nederweert en is gesitueerd in basisschool de Bongerd. 
Het kinderdagverblijf wordt samen met de buitenschoolse opvang van dezelfde houder 
geëxploiteerd in de basisschool. 
  
Hoera Nederweert is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera. Hoera kindercentra is onderdeel 
van 
Unitus welzijnsgroep voor welzijn en kindercentra in de gemeenten Peel & Maas, Nederweert, 
Weert en Leudal met tientallen locaties kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 
  
Bij locatie de Bongerd is er vanaf 5 september 2016 één stamgroep; een verticale groep voor 
dagopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar. Het KDV is met met 16 kindplaatsen opgenomen in het 
landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). Het betreft een VVE-locatie en er 
wordt gewerkt met het peuterprogramma Uk & Puk. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2015 en 2016 beschreven: 
 30-07-2015: onderzoek voor registratie; exploitatie kan redelijkerwijs plaats vinden mits de 

risico's t.a.v. veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd. 
 10-11-2015: incidenteel onderzoek; in verband met verzoek ophoging kindplaatsen van 16 -

>20 kindplaatsen en beoordeling genomen maatregelen t.a.v. risico's veiligheid en 
gezondheid. 

 01-03-2016: jaarlijks, onaangekondigd onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd 
t.a.v.personeel en groepen: opvang in groepen.De houder voerde op deze locatie vorig jaar 
een pilot uit met de basisschool; één van deze afspraken was erop gebaseerd dat de peuters 
van Hoera gemiddeld 1 tot 2 dagdelen per week samen met een beroepskracht van Hoera 
meedraaiden bij de kleutergroep van St. Franciscus.De houder dient zich ervan te vergewissen 
dat deze vorm van opvang niet valt onder de WetKinderopvang. Tevens werden er structureel 
meer dan 20 kinderen opgevangen terwijl het KDV met 20 kindplaatsen staat ingeschreven in 
het LRKP. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op dinsdag 7 februari 2017 betreft een onaangekondigd jaarlijks 
onderzoek. 
  
Op basis van de waarnemingen kan geconstateerd worden dat de pedagogische praktijk goed 
voldoet. De beroepskracht handelt conform de uitgangspunten en werkinstructies van het 
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pedagogisch beleidsplan. De aanwezige beroepskracht, locatieverantwoordelijke en assistent-
locatieverantwoordelijke stellen zich erg behulpzaam en coöperatief op tijdens het onderzoek. 
  
Naar aanleiding van dit onderzoek is geconstateerd dat de opvang geheel voldoet aan de getoetste 
eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De tekortkoming die bij de 
vorige inspectie benoemd is, heeft de houder adequaat opgepakt. 
Ten aanzien van domein ouderrecht heeft de toezichthouder de houder door middel van overleg en 
overreding de houder de kans geboden deze overtreding te herstellen en het inspectierapport 
alsnog op de website te plaatsen. 
  
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 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Pedagogisch klimaat’. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk 
 Voorschoolse educatie 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch werkplan is een concretere uitwerking van het pedagogisch beleidsplan, gericht op 
de locatiespecifieke zaken betreffende kinderdagverblijf Hoera Nederweert, locatie de Bongerd. 
  
Het pedagogisch beleidsplan is door de houder aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Het 
pedagogisch beleidsplan wordt regelmatig geactualiseerd, de laatste keer in juli 2016. 
  
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 van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0 - 4 jaar (versie januari 2015). 
Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. Bij het beoordelen van de 
observaties is uitgegaan van vier basisdoelen vanuit de Wet kinderopvang, waaraan de 
pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk: 
 Emotionele veiligheid; 
 Persoonlijke competentie; 
 Sociale competentie; 
 Normen en waarden. 
  
De inspectie vindt op een dinsdagmiddag plaats. Er zijn 4 kinderen en 1 vaste beroepskracht 
aanwezig. Hieronder volgt een samenvatting van een veelheid aan waarnemingen. 
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Bieden van emotionele veiligheid 
De emotionele veiligheid van de kinderen wordt voldoende geborgd. Dit blijkt onder andere uit de 
volgende observaties: 
  
Respectvolle intimiteit en contact 
De  beroepskracht heeft vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Dit wordt 
bijvoorbeeld gezien als een beroepskracht een van de jongste kinderen uit bed haalt en gaat 
verschonen. De beroepskracht kondigt aan dat ze dit gaat doen: "(Naam van het kind), ik ga je 
een schone broek aantrekken." 
Kinderen ontvangen regelmatig een aai over de bol of er wordt een vriendelijke opmerking 
gemaakt: "Goed zo, (naam van het kind), hartstikke goed, je buikje is vol", nadat een kindje zijn 
flesje heeft leeg gedronken. 
  
Aandacht 
Als de klusjesman een kapotte lamp komt vervangen in de groepsruimte, gebruikt 
de beroepskracht deze situatie als een leermoment voor een nieuwsgierige peuter. De 
beroepskracht benoemt en legt uit wat de klusjesman komt doen. Ze benoemt bijvoorbeeld dat de 
klusjesman 'groot' is omdat hij op een ladder staat en dat er meer licht komt in de groepsruimte. 
Ze reageert daarbij op de signalen van de peuter en vraagt bijvoorbeeld of er nog meer lampen 
kapot zijn in de groepsruimte. De peuter luistert aandachtig naar de uitleg en het verhaal van de 
beroepskracht.   
  
Stimuleren van persoonlijke competentie 
De persoonlijke competentie van de kinderen wordt voldoende geborgd. Dit blijkt onder andere uit 
de volgende observaties: 
  
Doelgericht en passend aanbod 
Er wordt bij het kinderdagverblijf gewerkt met thema's volgens de methode Uk & Puk. Het huidige 
thema is 'Ik en mijn familie'. 
Het thema komt onder andere aan bod in de vorm van het aanbieden van knutselwerkjes; de 
kinderen hebben een huisje geknutseld, beplakt met een foto van hun eigen gezin. Er zijn boekjes 
rondom dit thema zoals 'broertje te koop' en er is een huis gebouwd van grote blokken. 
De beroepskrachten hebben een 'woordenkaartenboek' gemaakt rondom het thema 
waarin bijvoorbeeld woorden zijn opgenomen als, oog, hoofd, broertje en familie. De kinderen 
mogen dit boekje mee naar huis nemen en aan het einde van het thema weer mee terug nemen 
naar het KDV. Het KDV betrekt ouders op deze manier bij de thema's. 
Als activiteit staat vandaag voorlezen op het programma. Tijdens het inspectiebezoek leest de 
beroepskracht een verhaaltje voor. 
  
Zelfredzaamheid 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor de kinderen beschikbaar 
als hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. 
Er wordt gezien dat de kinderen worden gestimuleerd zo veel mogelijk zelf te doen, zoals het 
aantrekken van de jas en het eten van het fruit. 
De kinderen ontvangen daarbij aanmoediging en complimentjes van de beroepskracht. 
  
Stimuleren sociale competentie 
De sociale competentie van de kinderen wordt voldoende geborgd. Dit blijkt onder andere uit de 
volgende observaties: 
  
Voorkómen en oplossen van conflicten 
De beroepskracht ondersteunt de kinderen in het voorkómen en oplossen van conflicten. Dit wordt 
bijvoorbeeld gezien als twee kinderen samen in 'het grote huis' spelen. Een van de kinderen 
timmert met een hamer op het huis. De beroepskracht legt uit dat dit niet de bedoeling is omdat 
nog meer kinderen met het grote huis willen spelen. De beroepskracht vraagt of het kind 
ook zachtjes kan timmeren. Het betreffende kind stemt met het voorstel van de beroepskracht in 
en glundert als hij verder speelt. 
  
Overdracht van normen en waarden 
De overdracht van normen en waarden wordt voldoende geborgd. Dit blijkt onder andere uit de 
volgende observaties: 
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Voorbeeldfunctie 
De beroepskracht geeft zelf het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met de 
kinderen en met elkaar. Ze praat op vriendelijke toon, zegt "alsjeblieft" en "dank je wel" en helpt 
de kinderen indien nodig. 
  
Conclusie: 
Op basis van de waarnemingen kan geconstateerd worden dat de pedagogische praktijk bij 
kinderdagverblijf Hoera Nederweert, locatie Bongerd voldoet. De beroepskracht handelt conform de 
uitgangspunten en werkinstructies van het pedagogisch beleidsplan. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Kindercentrum Hoera Nederweert, locatie Bongerd werkt volgens de VVE (Voor- en Vroegschoolse 
Educatie) methode Uk & Puk. 
  
Het huidige thema 'Ik en mijn familie' is in diverse werkjes, boeken en in de aankleding van de 
groepsruimte herkenbaar. 
Op het KDV zijn momenteel 3 VVE-geïndiceerde kinderen geplaatst. 
  
Omvang 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. 
De VVE-kinderen komen bij voorkeur drie dagdelen. 
  
Inzet beroepskrachten 
De inzet van beroepskrachten in de groep bedraagt (in ieder geval) 1 beroepskracht per 8 
kinderen. 
  
Groepsgrootte 
Er kunnen maximaal 16 kinderen op de kdv-groep geplaatst worden. Tijdens het onderzoek zijn 
er 4 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht. 
  
Passende beroepskwalificatie 
De beroepskrachten die op de groep werken beschikken over één van de bij ministeriële regeling 
vastgelegde diploma’s. 
  
Voorschoolse educatie 
Alle beroepskrachten die op deze locatie werken zijn in het bezit van een VVE-certificaat. 
  
Jaarlijks opleidingsplan 
De houder heeft een opleidingsplan voor 2017 opgesteld; hierin is onder meer opgenomen: 
  
Voor beroepskrachten met een 0-uren contract, welke nog niet VVE gecertificeerd zijn, zijn VVE-
Bekwaam bijeenkomsten gepland. Start op 8 februari 2017. Deze bijeenkomsten worden vervolgd 
met een tweejarige training van Uk & Puk. Er zal, indien nodig, nog op een later tijdstip gestart 
gaan worden met VVE-bekwaam bijeenkomsten, gevolgd door het tweejarig traject. 
  
Voor alle locaties worden bijscholingsavonden georganiseerd. Afhankelijk van de vraag en de 
behoefte wordt de inhoud vooraf besproken en nader uitgewerkt. Aanbod op maat. 
Alle gecertificeerde medewerkers nemen deel aan twee bijeenkomsten. 
Er zal zeker aandacht zijn voor de volgende thema’s: 
 
 Ouderbetrokkenheid; 
 Beredeneerd aanbod; 
 Inrichting van de ruimte. 
 
Het is de taak van de assistent-leidinggevende om beroepskrachten te coachen tijdens hun werk. 
Ook kunnen de beroepskrachten bij de assistent-leidinggevende terecht voor vragen. 
  
In verband met de implementatie van Uk & Puk zal de stafmedewerker, welke ook de trainingen 
van Uk & Puk verzorgt, de training Video Interactie begeleiding gaan volgen. Deze training komt 
ten goede aan het coachen van de beroepskrachten tijdens de training. 
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Nederlands 3F 
Momenteel is Hoera actief bezig met scholing in het kader van Nederlands 3F. Er zullen, voor de 
beroepskrachten die nog niet in het bezit zijn van Nederlands 3F niveau, toetsen worden ingepland. 
Afhankelijk van de resultaten van de toetsen zal scholing worden ingezet. 
  
Programma voorschoolse educatie 
Voor de voorschoolse educatie wordt de VVE-methode Uk & Puk gebruikt. 
De VVE-locaties van Hoera Kindercentra 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. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. S. Seerden en 

assistent-locatieverantwoordelijke mw. M. Huys) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch werkplan (2016-07 Pedagogisch werkplan Hoera Nederweert, locatie Bongerd) 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2017-01 Opleidingsplan VVE 2017 Weert en 

Nederweert) 
 Themabrief 'Ik en mijn familie' 2017 
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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 
 
Tijdens dit onderzoek zijn van een nieuwe op het KDV werkzame oproepkracht en van twee 
stagiaires de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG's) ingezien en beoordeeld. 
  
Uit de toetsing blijkt dat de beroepskracht beschikt over een binnen de kinderopvang geldig VOG 
afgegeven op de juiste functie-aspecten en vallend binnen de continue screening in de 
kinderopvang. De stagiaires beschikken over een VOG die niet ouder is dan twee jaar. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het inspectiebezoek is het diploma van een nieuwe oproepkracht ingezien en beoordeeld. 
Deze beroepskracht beschikt over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals 
in de cao kinderopvang is opgenomen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bij Hoera Nederweert, locatie Bongerd is er vanaf 5 september 2016 één stamgroep; een verticale 
groep voor dagopvang, deze stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 - 4 jaar. 
  

Leeftijd 
kinderen 

Maximale 
groepsgrootte 

Aantal medewerkers 

0 - 4 jaar 
  

                16 1, 2 ,3 of 4 afhankelijk van de leeftijden van de 
kinderen 

  
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
  
Tijdens deze inspectie op dinsdagmiddag 7 februari 2017 is de inzet van beroepskrachten op het 
KDV als volgt: 
  

 Groep Aantal kinderen 
aanwezig 

Aantal beroepskrachten 
ingezet 

Aantal beroepskrachten 
vereist 

Verticale groep 
van 0 - 4 jaar 

            4                   1                  1 

  
 
Na steekproeven uit de aanwezigheidslijsten en de roostering van week 3, 4 en 5 van 2017 
blijkt dat er in tegenstelling tot de vorige inspectie voldaan wordt aan de geldende eisen ten 
aanzien van de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de 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 van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. S. Seerden en 

assistent-locatieverantwoordelijke mw. M. Huys) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Diploma beroepskracht (oproepkracht) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Presentielijsten (week 3, 4 en 5 van 2017) 
 Personeelsrooster (week 3, 4 en 5 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 
 
Veiligheid en gezondheid in de praktijk: 
Tijdens een korte praktijktoets is naar voren gekomen dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen over het algemeen voldoende gewaarborgd is. De beroepskracht wast haar handen na 
een verschoning en ze reinigt het verschoonkussen na een verschoning. 
  
De locatieverantwoordelijk geeft aan dat er ten aanzien van de centrale verwarming een adequate 
aanpassing voor de juiste temparatuuregulatie heeft plaatsgevonden en dat er op 13 februari 2017 
een apart waterpunt bij het verschoonblok wordt gecreëerd. Tevens wordt het verschoonblok in 
hoogte verstelbaar gemaakt. Het aanrechtblad van de inpandige keuken wordt vervangen door een 
nieuw keukenblad. Op 21 februari 2017 stuurt de locatieverantwoordelijke per e-mail foto's door 
van de gerealiseerde aanpassingen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De sociale kaart is ingevuld en 
aanpassingen zijn naar de eigen organisatie doorgevoerd. 
  
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door de meldcode in ieder geval 1x 
per jaar te bespreken en door bijvoorbeeld het organiseren van een 'opfrismoment' omtrent de 
meldcode kindermishandeling voor nieuwe beroepskrachten. 
  
Uit het interview met de aanwezige beroepskracht, locatieverantwoordelijke en assistent-
locatieverantwoordelijke blijkt dat zij weten welke stappen ze moeten nemen bij een vermoeden en 
weten op welke signalen ze kunnen letten. Uit een casus blijkt dat houder handelt overeenkomstig 
de wettelijke meldplicht. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Bij KDV Hoera Nederweert, locatie Bongerd zijn één of twee beroepskracht werkzaam. Om het 
vierogenprincipe te waarborgen heeft de houder meerdere maatregelen getroffen. 
  
Enkele voorbeelden: 
 Als tweede volwassene wordt een stagiaire op de groep ingepland; 
 Tussen 07.30 en 18.00 uur zijn er medewerkers van basisschool de Bongerd in het gebouw, 

welke door de glazen deur naar binnen kunnen kijken; 
 Gedurende breng- en haaltijden komen ouders binnen op de groep; 
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 De groep zelf is open van inrichting; er is bijvoorbeeld een open verbinding tussen de 
groepsruimte en de sanitaire ruimte en er bevindt zich een verschoonblok in de groepsruimte. 

  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. S. Seerden en 

assistent-locatieverantwoordelijke mw. M. Huys) 
 Interview (beroepskracht) 
 Sociale kaart (Hoera kinderopvang) 
 Meldcode kindermishandeling (Hoera kinderopvang) 
 Pedagogisch werkplan (2016-07 Pedagogisch werkplan Hoera Nederweert, locatie Bongerd) 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Binnen dit domein 
worden de volgende onderdelen getoetst:   
 
 Informatie 
 Oudercommissie 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert ouders via: 
 de website; 
 tijdens het intakegesprek; 
 formulieren en protocollen; 
 diverse vormen van digitale informatie, zoals via Facebook, Twitter of digitale nieuwsbrieven. 
  
Het GGD inspectierapport van 08-03-2016 is op 21 februari 2017 niet inzichtelijk op de website van 
de houder. De toezichthouder heeft de houder door middel van overleg en overreding de kans 
geboden deze overtreding te herstellen. De houder heeft dezelfde dag het inspectierapport op de 
website geplaatst.  
  
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
  
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Oudercommissie 
 
Er is voor KDV Hoera Nederweert, locatie Bongerd geen eigen oudercommissie ingesteld. 
De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en 
biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.  
  
Binnen locatie Bongerd wil de houder voorlopig (gezien de houder nog geen  
oudercommissie geformeerd heeft gekregen) op de volgende manier tegemoet komen 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 aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mw. S. Seerden en 

assistent-locatieverantwoordelijke mw. M. Huys) 
 Interview (beroepskracht) 
 Informatiemateriaal voor ouders (themabrief 'Ik en mijn familie' 2017) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Nieuwsbrieven (nieuwbrieven oktober en november 2016 en januari 2017) 
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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 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 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 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) 
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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) 

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) 

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) 

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 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 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) 

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) 
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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) 

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

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

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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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Hoera Nederweert, locatie de Bongerd te Nederweert 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Nederweert, locatie de Bongerd 
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 :  J. Pijls 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nederweert 
Adres : Postbus 2728 
Postcode en plaats : 6030AA NEDERWEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 09-03-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 10-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 17-03-2017 
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Hoera Nederweert, locatie de Bongerd te Nederweert 

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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