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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD'en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 
  
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Feiten over het kinderdagverblijf 
Kinderdagverblijf Hoera Weert, locatie Laar, is gehuisvest in Integraal kindcentrum Laar. Het 
kinderdagverblijf wordt samen met de buitenschoolse opvang van dezelfde houder geëxploiteerd in 
de basisschool. Hoera Weert 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. 
  
Het kindercentrum is met 30 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen en 
bestaat uit 2 stamgroepen; een baby/dreumesgroep en een peutergroep. In oktober 2017 vraagt 
het KDV een ophoging van 30 naar 40 kindplaatsen aan, zij zijn voornemens om een 3+ groep te 
starten van maximaal 8 kinderen. Daarnaast wordt de babygroep uitgebreid met 2 kindplaatsen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspectie uit 2014 - 2016 beschreven: 
 2014: Jaarlijks onderzoek; tekortkomingen uit 2013 zijn opgelost. Rondom openen van het 

kinderdagverblijf is er niet altijd aan het vierogenprincipe voldaan; 
 2015: Geen jaarlijks onderzoek op dit adres omdat deze locatie tijdelijk verhuisd is; 
 2016: Incidenteel onderzoek ophoging kindplaatsen van 16 naar 30; 
 2016: Jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen geconstateerd, aandachtspunt 

temperatuurlijst koelkast en passende inrichting buitenruimte.    
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op donderdag 02-11-2017 betreft een onaangekondigd jaarlijks 
onderzoek. Op de dag van het onderzoek zijn er 14 kinderen, 2 beroepskrachten, 1 stagiaire en 
een vrijwilliger aanwezig op de peutergroep en 8 kinderen, 2 beroepskrachten en 1 stagiaire op de 
baby/dreumesgroep. 
  
Bij aankomst van de toezichthouder zijn de kinderen vrij aan het spelen op de baby/dreumesgroep 
en gaan de peuters spelen in de buitenruimte of wordt ze door een 'voorlees oma' in kleine 
groepjes voorgelezen. 
  
Tijdens de inspectie krijgt de toezichthouder veel medewerking van de aanwezige beroepskrachten 
en assistent-locatieverantwoordelijke. De beroepskrachten kennen de kinderen en hun 
bijzonderheden in beide groepen goed. De pedagogische praktijk wordt door de toezichthouder als 
positief beoordeeld en de gevraagde documenten worden door de assistent-
locatieverantwoordelijke tijdig aangeleverd. 
  
Overtredingen, overleg en overreding en aandachtspunt 
Tijdens deze jaarlijkse onaangekondigde inspectie is er 1 overtreding geconstateerd: 
 De overtreding is geconstateerd binnen domein 'opvang in groepen'. Te noemen: op woensdag 

bestaat de peutergroep in de ochtend uit meer dan 16 kinderen.  
 De houder heeft, voor een korte periode van enkele dagen,  meer kinderen opgevangen dan 

30. Dit is niet conform registratie in het LRKP. 
  
Er is de houder overleg en overreding geboden binnen domein 'risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid' ; 
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 Te noemen: handelswijzen, in de praktijk toegepast, zijn niet beschreven in de risico-
inventarisatie. De maatregelen die beschreven worden in het plan van aanpak, borgen de 
veiligheid en de gezondheid van de kinderen 
onvoldoende.                                                                                                                     

Er is een aandachtspunt benoemd ten aanzien van domein pedagogische praktijk: 
 De keuze die het KDV maakt om buiten te spelen tegelijkertijd met groepen 1 en 2 van de 

basisschool, gaat zichtbaar ten koste van de emotionele veiligheid. 
  
Bij een volgende inspectie zal opnieuw gekeken worden hoe de aanpassingen in de risico-
inventarisatie zich in de praktijk uitwerken en hoe de veiligheid van de (jongste) kinderen op de 
buitenspeelplaats geborgd is in de praktijk. 
  
Conclusie 
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat niet alle getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In het incidenteel onderzoek dat gelijktijdig met 
het jaarlijks onderzoek van 2017 plaatsvindt wordt dezelfde overtreding geconstateerd. Het advies 
aan de gemeente Weert is, in het rapport n.a.v. het incidenteel inspectiebezoek ophoging 
kindplaatsen, al handhaven. Om reden dat 1 overtreding zich uit in meerdere domeinen, te 
noemen: opvang in groepen, naleving wet en regelgeving en opvang bieden aan meer kinderen 
dan LRKP geregistreerd, zal het advies aan de gemeente Weert n.a.v het jaarlijks inspectiebezoek 
2017, niet leiden naar handhaven, omdat meermaals handhaven op 1 overtreding geen 
toegevoegde waarde heeft voor het verhogen van de kwaliteit. 
  
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. 
Niet handhaven, omdat de overtreding in het gelijkertijd lopend incidenteel onderzoek naar de 
gevraagde ophoging kindplaatsen ook voor dezelfde overtreding wél naar een advies tot 
handhaven heeft geleid. 
 
Gegevens register niet conform praktijk omdat de houder meer kinderen opvangt dan 
geregistreerd in het LRKP.  
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. Binnen dit 
domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Pedagogische praktijk 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
Situatie op moment van observatie:  
Op het moment van inspectie op donderdag 2 november 2017 zijn er in de babygroep 8 
kinderen, 2 beroepskrachten en 1 stagiaire aanwezig. In de peutergroep zijn 14 kinderen en 2 
beroepskrachten, 1 stagiaire  en 1 vrijwilliger aanwezig. Op beide groepen heeft er een observatie 
plaats gevonden.  
De kinderen van de peutergroep spelen grotendeels buiten. Er is een 'voorlees-oma' als vrijwilliger 
actief. De beroepskrachten geven de kinderen in kleine groepjes de gelegenheid om naar een 
verhaaltje bij de 'voorlees-oma' te gaan luisteren. Op de babygroep zijn ze binnen vrij aan het 
spelen. Op de babygroep is daarnaast ook nog een eetmoment geobserveerd. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Er is geobserveerd en getoetst aan de hand van een veldinstrument voor de pedagogische praktijk 
van 0 - 4 jaar. Hieronder volgt een uitwerking van de observatie per pedagogische doelstelling. 
  
Emotionele veiligheid: 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 
zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 
  
-De beroepskrachten gaan op een ongedwongen en persoonlijke manier met de kinderen om. De 
beroepskrachten lopen door de ruimte en hebben voor ieder kind afzonderlijk aandacht die van 
toepassing is op de situatie. Voorbeelden: ''Lukt het -naam- ?'', tegen een kind dat de op 
haar knieën zittende beroepskracht een spontane knuffel geeft: "Ik vind jou ook heel lief -naam- .'' 
''Wauw! dat kun jij goed!'' 
Als een van de kinderen van buiten naar binnen wordt geroepen voor een verhaaltje van de 
'voorlees oma' merkt de beroepskracht op dat het kind het wat spannend vindt. Dit wordt naar het 
kind toe benoemd, met een aanbod er achteraan: ''Zal ik samen met jou even naar oma -naam- 
lopen? vind je dat fijner?'' Het kind knikt en de beroepskracht doet wat ze aangeboden heeft. 
-De beroepskrachten sluiten op passende wijze aan op de situatie en het kind. Dit doen zij verbaal 
en non verbaal. Zij tonen daarmee respect in hun contact met de kinderen. Voorbeeld: als de 
groep aan tafel zit om te lunchen, krijgen ook de kleine kinderen een slabbetje om, dit doen de 
beroepskrachten niet zomaar om, zij noemen het kind bij naam, vertellen dat ze een slabbetje om 
krijgen en als zij zien dat het kind begrepen heeft wat ze zeggen doen zij met de woorden ''Zooo 
hop over jouw hoofd'' een slabbetje om. Als de kleinsten die over de grond schuiven ook aan tafel 
mogen, volgt dezelfde respectvolle aanpak. Het kind wordt bij naam genoemd, de beroepskracht 
zakt door de knieën en maakt contact met het kind voor het opgetild wordt. Terwijl het kind in de 
armen van de beroepskracht is, wordt er tegen het kind gesproken over waar ze naar toe gaan en 
wordt er naar het kind benoemd wat ze gaan doen.  
  
Aandachtspunt aangaande emotionele veiligheid in de buitenruimte: 
Tijdens de observatie in de buitenruimte is gezien dat de peutergroep samen met 
de basisschoolgroepen 1 en 2 buiten spelen. Er staan pionnetjes om een fietsgedeelte af te 
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scheiden van een kruip- en loopgedeelte. De beroepskracht, de stagiair en de juf van 
het basisonderwijs houden de kinderen in het oog, in het fietsjes-vrije stuk van de buitenruimte 
zijn basisschoolkinderen zichtbaar druk aan het ravotten rondom en in het speelhuis dat er staat. 
Langs de kant staan de peuters erbij om er naar te kijken, zolang er basisschoolkinderen druk aan 
het spelen zijn komt er geen enkele peuter op het toestel. Op een zeker punt is het zo druk op het 
speelplein dat er tenminste 40 kinderen rondrennen waarvan er maar 14 van de peutergroep zijn. 
Er ontstaan her en der onenigheidjes over wie een fietsje of speelvoorwerp mag. Er zijn peuters 
gezien die met grote ogen alles gadeslaan en gedurende de buitenspeeltijd in de directe buurt van 
een volwassene blijven. De vraag ontstaat of de genomen maatregelen afdoende de emotionele 
veiligheid borgen. Helemaal als de babygroep ook besluit om naar buiten te komen op dat 
moment.   
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de emotionele veiligheid in de groepsruimten binnen 
voldoende gewaarborgd is. De emotionele veiligheid in de speelruimte buiten is niet ten alle tijden 
gewaarborgd, ondanks de tot dusver genomen maatregelen. 
  
Persoonlijke competentie: 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
De beroepskrachten laten de kinderen ervaren. In de buitenruimte zijn er pionnen geplaatst, om 
het fietsgedeelte van het plein af te kaderen. Deze pionnen staan los en 3 kinderen pakken ze op 
en plaatsen ze op hun hoofd, de stagiair die dit ziet bestraft de kinderen niet maar zegt: ''Dat is 
ook een mogelijkheid ja, haha zo ben je net een heks met je heksenhoed, mooi hoor. Zullen we ze 
samen wel weer even terug zetten? Dan kunnen de andere kindjes hier niet meer met hun fietsjes 
door.'' De kinderen knikken en samen met de stagiair plaatsen ze de pionnen terug. In de 
babygroep zingen de beroepskrachten een opruimlied, kinderen schommelen mee op de maat en 
een enkeling zingt mee, De kinderen starten ongevraagd met het oppakken van speelgoed, ze 
houden het trots omhoog. De beroepskracht benoemt het voorwerp dat omhoog wordt gehouden, 
en tegen een kind dat tegen haar been aanschuift op zijn buikje zegt ze ''Hey -naam- , kom jij mij 
helpen?'' en tegen een ander: "Kijk eens daar is nog een bal, doe de bal maar in de bak.''  Alle 
tekst wordt ondersteund door gebaren en duidelijke articulatie. 
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat kinderen voldoende mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
  
Sociale competentie: 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers 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. 
  
-Als de peutergroep zich klaar maakt om naar buiten te gaan geeft de beroepskracht de kinderen 
de gelegenheid zelfstandig hun jas aan te doen en elkaar een beetje te helpen. Ook wordt de 
kinderen geleerd even op elkaar te wachten voor ze naar buiten gaan. Dit doen alle kinderen dan 
ook. De kinderen in de peutergroep maken ruimte voor een ander en delen speelgoed gevraagd en 
ongevraagd. 
-De beroepskrachten tonen de kinderen dat hun aanwezigheid er toe doet, ze leren de kinderen 
elkaar te accepteren en te respecteren. Voorbeeld: Kinderen en beroepskrachten zitten op de 
grond. De beroepskracht blaast bellen uit een bellenblaas, er komt een kind nieuwsgierig aan 
gelopen, dit kind wordt met naam begroet en de beroepskracht vraagt de overige kinderen plaats 
te maken voor dit kind. Een buikschuivertje komt ook op de situatie uit. De beroepskrachten 
begroeten ook dit kind bij naam en attenderen de overige kinderen erop dat ze voorzichtig moeten 
zijn. Beroepskrachten betrekken op deze manier groepsgenootjes bij de baby. 
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat kinderen voldoende 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 
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gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie 
  
-De beroepskracht bieden de kinderen vaste rituelen en voorspelbaarheid en de kinderen zijn 
zichtbaar bekend met de afspraken. Voorbeeld: De kinderen gaan naar buiten, terwijl tussen de 
beroepskrachten e.e.a. afgestemd wordt, gaan de kinderen in een rij bij de deur staan. Er zijn 
kinderen die benoemen wat er gaat gebeuren. De beroepskrachten gaan hier instemmend op in en 
geven complimenten aan de kinderen. 
-De beroepskrachten geven het goede voorbeeld aan de aanwezige kinderen, ze luisteren met 
aandacht naar het kind voor hen, ze leven mee in de fantasie, werken samen met de kinderen aan 
een toren en zijn consequent in de regels die ze hanteren. Er wordt ook tijd genomen om uitleg te 
geven aan het waarom van een regel aan de kinderen. 
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er afspraken en regels zijn en dat beroepskrachten hier 
naar handelen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. Het 
geformuleerde aandachtspunt dient in een volgende inspectie opnieuw beoordeeld te worden.   
*In het pedagogisch beleid versie 10-2017 wordt niet beschreven dat de groepen 1 en 2 van 
de basisschool tegelijkertijd met de kinderopvang buiten spelen, hetgeen in de praktijk wel 
gebeurd. Interview van de beroepskrachten, tijdens de inspectie, wijst uit dat dit veelvuldig 
voorkomt en zij niet vaak alleen met het kinderdagverblijf in de buitenruimte kunnen spelen. De 
beroepskrachten van de babygroep geven aan enkel naar buiten te gaan als er geen kinderen van 
de basisschool aanwezig zijn buiten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (assistent-leidinggevende S. Brunenberg) 
 Interview (beroepskrachten die aan het werk waren op 02-11-2017) 
 Observaties (in de binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf) 
 Pedagogisch werkplan (10-2017) 
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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 
 
De beoordeling van de Verklaring Omtrent Gedrag is gebaseerd op een steekproef. 
  
Er zijn van in totaal 5 beroepskrachten, 2 stagiaires en 1 vrijwilliger de Verklaring Omtrent Gedrag 
ingezien. 
  
Uit de toetsing blijkt dat ze allen beschikken over geldige VOG's afgegeven op de juiste functie-
aspecten. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beoordeling of beroepskrachten over een passende beroepskwalificatie beschikken is op basis 
van een steekproef uitgevoerd. 
  
Na de inspectie zijn van 5 beroepskrachten de diploma's beoordeeld. 
  
Van de beroepskrachten die onderdeel waren van de steekproef kan gesteld worden dat ze 
beschikken over een 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 
 
Binnen kdv Hoera, locatie Laar wordt een stamgroep gevormd door kinderen van 0 tot 4 jaar met 
vaste beroepskrachten. Het KDV heeft tot 01 november 2017 twee stamgroepen en na 01 
november 2017 drie: 
 Baby/dreumes groep, voor maximaal 14 en na 01/11/2017 maximaal 16 kinderen van 0 - 2 

jaar; 
 Peutergroep, voor maximaal 16 kinderen van 2 - 4 jaar; 
 3+ groep voor maximaal 8 kinderen vanaf 3 jaar. 
  
Een stamgroep biedt dagelijks plaats aan 14 of 16 kinderen. In totaal kunnen er dus per dag 
maximaal 30 kinderen aanwezig zijn.  
  
Uit een steekproef van presentielijsten op de peutergroep blijkt dat de houder op woensdag 
01/11/2017 boven de 16 kinderen zit, namelijk op 22. Uit de presentielijsten en het 
personeelsrooster van 30-10-2017 tot 03-11-2017 blijkt dat de houder de rest van de week, te 
noemen: op 30-10-2017, 31-10-2017, 02-11-2017 en op 03-11-2017 voldoet aan de norm 'De 
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stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 
jaar'.  
  
Na 01 november 2017 wil KDV Hoera, locatie Laar er een derde stamgroep bij op deze locatie, 
namelijk een groep 3+ die plaats biedt aan 8 kinderen ouder dan 3 jaar. De stamgroep gaat 
vooralsnog enkel op de woensdagochtend open. 
  
Conclusie 
Er wordt niet aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er in de peutergroep 14 kinderen met 2 beroepskrachten, 1 stagiair 
en 1 vrijwilliger aanwezig. In de babygroep zijn 8 kinderen met twee beroepskrachten en 1 
stagiair aanwezig op het kinderdagverblijf. 
  
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep voldoet aan de regels uit de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen op de dag 
van inspectie. 
  
Uit een steekproef van presentielijsten op de peutergroep blijkt dat de houder op woensdag 01 
november boven de 16 kinderen zit, namelijk op 22. daarop zijn 3 beroepskrachten ingepland 
aldus het rooster. Uit de presentielijsten en het personeelsrooster van 30-10-2017 tot  03-11-2017 
blijkt dat de houder de rest van de week, te noemen: op 30-10-2017, 31-10-2017, 02-11-2017 en 
op 03-11-2017 voldoende personeel inzet voor het aantal 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 (assistent-leidinggevende S. Brunenberg) 
 Interview (beroepskrachten die aan het werk waren op 02-11-2017) 
 Observaties (in de binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (van 5 beroepskrachten, 2 stagiaires en 1 vrijwilliger) 
 Diploma's beroepskrachten (van 5 beroepskrachten) 
 Presentielijsten (van 30-10-2017 tot en met 03-11-2017) 
 Personeelsrooster (van 30-10-2017 tot en met 03-11-2017) 
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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 
 Plan van aanpak n.a.v. inventarisatie veiligheid 
 Risico inventarisatie veiligheid in de praktijk 
 Risico inventarisatie gezondheid 
 Plan van aanpak n.a.v. inventarisatie gezondheid 
 Risico inventarisatie gezondheid in de praktijk 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Geconstateerd risico in de binnenruimte  
Tijdens inspectie blijkt er in de baby/dreumes groep een hangwieg met circa het formaat van 
een staande wieg en een 'hangmat' te zijn geplaatst. Laatst genoemde is tijdens inspectie in 
gebruik genomen door een baby die er slaapt. 
  
Interview van de beroepskracht leert dat zij zorgvuldig hebben gehandeld. Te noemen: het 
betreffende kind kan zich nog niet draaien en er is altijd een beroepskracht aanwezig om het kind 
in het oog te houden. 
  
Het nazien van risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid groep baby/dreumes, gedaan op 01-
09-2017, leert dat de hangwieg in enkelvoud wordt beschreven. De maatregelen uit het plan van 
aanpak zijn: niet in de looproute plaatsen, kinderen mogen er niet mee spelen, stabiliteit checken 
en verder staat vernoemd: vastgelegd in; RIVM klapper, groepsinstructie map en groepsklapper. 
Op dit onderdeel is de houder overleg en overreding aangeboden. De hangmat dient beschreven te 
worden in de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
  
Geconstateerd risico in de buitenruimte  
Tijdens inspectie blijkt dat de babygroep niet naar buiten gaat. Op moment van inspectie zijn er 
circa 40 kinderen aan het spelen in dezelfde omkaderde buitenruimte van het KDV. Van die 
buitenruimte kunnen de volgende groepen gebruik maken: 
 De peutergroep met maximaal 16 kinderen; 
 De basisschool met meer dan 20 kinderen uit de klassen groep 1 en 2 (dit zijn 4 - 6 jarigen); 
 De baby/dreumes groep met maximaal 16 kinderen; 
 In de toekomst (i.i.g. na 01-11-2017) de 3+ groep met maximaal 8 kinderen.   
  
Interview met de beroepskrachten, de leerkracht basisonderwijs en de assistent- 
locatieverantwoordelijke leert dat er geen afspraken zijn gemaakt over wie wanneer naar buiten 
gaat. De babygroep pakt de momenten dat er niemand anders van de buitenruimte gebruik maakt 
om naar buiten te gaan. Op de vraag wat de beroepskrachten van de babygroep doen als ze buiten 
zijn met hun kinderen en de basisschool wenst gebruik te maken van de buitenruimte wordt 
geantwoord dat ze dan meteen naar binnen gaan.  
  
Samenwerken met de basisschool heeft zichtbaar voordelen en zichtbare nadelen. De keuze voor 
gemeenschappelijk gebruik van de buitenruimte met de basisschoolgroepen 1 en 2 heeft 
een zichtbaar nadelig effect op het welzijn en de veiligheid van de (meer kwetsbare en jongere) 
peuter. De impact van 26 kinderen, in de leeftijd van 4 tot 6 jaar, van 16 kinderen van de 
peutergroep en van 8 kinderen van de 3+ groep, die tegelijkertijd buitenspelen in dezelfde ruimte 
als 16 baby's/dreumesen op deze baby's/dreumesen is dan nog niet meegenomen. 
  
Bovenstaande onderschrijft de noodzaak van het maken van afspraken en het beschrijven van 
te nemen maatregelen. Maatregelen en afspraken dienen de veiligheid van de kinderen te borgen. 
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Nazien van de risico-inventarisatie en de actiepunten veiligheid en gezondheid buitenruimte, van 
01-09-2017, leert dat er geen maatregelen worden beschreven die de veiligheid van de de jongste 
kinderen borgen tijdens het buitenspelen. Ook de veiligheidsmaatregelen die in de praktijk wel 
genomen blijken te zijn, zoals het plaatsen van pionnen om het fietsgedeelte te scheiden van een 
fietsvrije speelruimte, zijn niet benoemd in de risico inventarisatie. 
  
Op dit onderdeel is de houder overleg en overreding aangeboden. De aanwezigheid van de groepen 
1 en 2 van de basisschool in de gehele buitenspeelruimte dient beschreven te worden in de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid. Ook dienen maatregelen die genomen moeten worden om 
de veiligheid van de kinderen van het KDV te borgen beschreven te worden in het plan van aanpak 
voor de buitenruimte. 
  
Conclusie 
Omdat tijdens inspectie is gebleken dat de samenhang tussen de 
veiligheidsrisico's, gezondheidsrisico's en de maatregelen die beschreven zijn in het plan van 
aanpak niet conform de praktijk zijn is de houder overleg en overreding aangeboden. Het resultaat 
van overleg en overreding: 
 De houder heeft in de risico-inventarisatie van de binnenruimte 'groep baby/dreumes' de 

hangmat opgenomen. 
 De houder heeft regels opgesteld aangaande spelen in de buitenruimte. 
  
Of de regels aangaande spelen in de buitenruimte in de praktijk afdoende de veiligheid van de 
jongste kinderen borgt, zal bij een volgende bezoek worden meegenomen en opnieuw worden 
beoordeeld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (assistent-leidinggevende S. Brunenberg) 
 Interview (beroepskrachten die aan het werk waren op 02-11-2017) 
 Observaties (in de binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (01-09-2017 leefruimte baby/dreumes, buitenruimte) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (01-09-2017 leefruimte baby/dreumes, buitenruimte) 
 Actieplan veiligheid (01-09-2017 leefruimte baby/dreumes, buitenruimte) 
 Actieplan gezondheid (01-09-2017 leefruimte baby/dreumes, buitenruimte) 
 Pedagogisch werkplan (10-2017) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie en inrichting'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Passende inrichting buitenruimte 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Buitenspeelruimte 
 
De plattegrond geeft aan dat de oppervlakte van de tuin 494 m² is. Geconcludeerd kan worden dat 
per aanwezig kind in het kindercentrum ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar is. 
  
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. Ze bevindt zich aangrenzend aan de ruimtes 
van de peutergroep en van de baby/dreumes groep. 
  
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
  
De buitenruimte is langwerpig en overzichtelijk. De buitenspeelruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is een zandbak, een speelhuis 
een glijbaan en rijdend materiaal. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten die aan het werk waren op 02-11-2017) 
 Observaties (in de binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf) 
 Plattegrond (buitenruimte) 
 Pedagogisch werkplan (10-2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

 

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 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) 

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) 
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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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(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 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) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met 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 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Weert, locatie Laar 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Kerkstraat 32 
Postcode en plaats : 5981CG Panningen 
Website : www.hoerakindercentra.nl 
KvK nummer : 14119365 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weert 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 6000AZ WEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 02-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-12-2017 
Zienswijze houder : 20-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 20-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 02-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Bedankt voor het inspectierapport, mooi om te lezen dat onze visie, waarden en werkwijze ook 
opgemerkt en goed beoordeeld worden door de GGD. 
De verbeterpunten die de GGD opmerkte zijn direct opgepakt. Ten aanzien van de emotionele 
veiligheid buiten die mogelijk twijfelachtig op dat moment was, zijn direct afspraken opgesteld 
met onderwijs zodat iedereen zich prettig buiten voelt. Ook is deze werkwijze in de RIE 
opgenomen. 
De hangmat was kort omschreven in de RIE, op andere locaties leek dit voldoende te zijn. Tijdens 
deze inspectie was men van mening dat dit punt niet voldoende beschreven was. Direct is er een 
protocol gemaakt zodat het voor iedereen duidelijk is hoe we de hangmat veilig gebruiken. 
Doordat Hoera flexibele opvang biedt is het soms onmogelijk om te voorspellen hoeveel kinderen 
er op een dagdeel zijn. De afgelopen periode liet een onverwachte groei zien op bepaalde 
dagdelen, vandaar de ophoging. Deze was echter een 3 tal weken te laat. Hoera Laar heeft 3 
dagdelen een paar kinderen teveel opgevangen overeenkomstig met het aantal in het LRKP. Dit 
hebben we omgebogen naar een kans om met 3+ kinderen apart een programma te draaien. 
Sigrid Seerden, clustermanager Hoerakindercentra 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Sigrid Seerden 
  
Clustermanager Weert en Nederweert 
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