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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. 
Het rapport is tot stand gekomen door 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 wordt 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 
Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Weert, locatie Laar en basisschool St. Franciscus zijn gedurende het 
schooljaar 2015/2016 tijdelijk verhuisd naar Hoera Nederweert, op de Bengele 3 te Nederweert om 
op 5-9-2016 op 'de oude locatie' Aldenheerd 10 te Weert, weer in exploitatie te gaan. 
  
Kinderdagverblijf Hoera Weert, locatie Laar, dat medio 2013 haar deuren geopend heeft, is 
gehuisvest in basisschool St. Franciscus. 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. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspectie uit 2013 - 2016 beschreven: 
 12-09-2013: onderzoek na registratie; tijdens dit onderzoek zijn er overtredingen op de 

domeinen ‘veiligheid en gezondheid’, ‘accommodatie en inrichting’ en ‘pedagogisch beleid’ 
geconstateerd; 

 20-10-2014:  jaarlijks onderzoek; vorige tekortkomingen 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; 
 24-05-2016: er heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden om te beoordelen of er 

voldoende vierkante meters beschikbaar zijn voor de ophoging van 16 -> 30 kinderen. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op donderdag 22 september 2016 betreft een onaangekondigd 
jaarlijks onderzoek. De observatie heeft op een ochtend plaatsgevonden. Op de dag van het 
onderzoek zijn er 8 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig op de peutergroep en 9 kinderen en 
twee beroepskrachten op de baby/dreumesgroep. 
  
Bij aankomst van de toezichthouder komen de kinderen met hun ouders binnen op de 
baby/dreumesgroep en spelen de peuters aansluitend vrij in de groepsruimte. 
  
Tijdens de inspectie krijgt de toezichthouder veel medewerking van de aanwezige beroepskrachten 
en 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 locatieverantwoordelijke tijdig aangeleverd. 
  
Tijdens deze jaarlijkse onaangekondigde inspectie zijn er geen overtredingen geconstateerd. 
De tekortkoming ten aanzien van het vierogenprincipe blijkt opgelost. 
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Er is een aandachtspunt benoemd ten aanzien van domein 3 veiligheid en gezondheid; 
temperatuurlijst koelkast. Tevens heeft de toezichthouder de passende inrichting van de 
buitenruimte (domein 4 accommodatie en inrichting), niet kunnen beoordelen. 
  
Bij een volgende inspectie zal hier opnieuw naar gekeken worden (zie voor meer toelichting de 
informatie bij de domeinen). 
  
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 over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch werkplan is een concretere uitwerking van het pedagogisch beleidsplan, gericht op 
de locatiespecifieke zaken betreffende kinderdagverblijf Hoera Weert, locatie Laar. 
  
Het pedagogisch beleidsplan is door de houder aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Het 
pedagogisch beleidsplan wordt regelmatig geactualiseerd, de laatste keer in augustus 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 
 
Op het moment van inspectie zijn er bij de babydreumesgroep 9 kinderen, 2 beroepskrachten en 1 
stagiaire aanwezig. Bij de peutergroep zijn 8 peuters, 1  beroepskracht en 1 stagiaire aanwezig. Op 
grond van de observatie is geconcludeerd dat er conform het pedagogisch beleid wordt gewerkt.  
  
Er is een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd en er is geobserveerd en getoetst aan de 
hand van een veldinstrument voor de pedagogische praktijk van 0 - 4 jaar (2015). 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. 
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Kinderen op beide stamgroepen van KDV Hoera Weert, locatie Laar zijn geplaatst in een vaste 
stamgroepen met vaste beroepskrachten. Op deze manier is sprake van vaste gezichten voor zowel 
beroepskrachten als kinderen. 
  
De kinderen van de baby/dreumesgroep worden een voor een verwelkomd bij binnenkomst. Een 
van de twee beroepskrachten zwaait met enkele kinderen naar vertrekkende ouders aan het raam. 
De beroepskracht benoemt wat de kinderen moeten doen en reageert sensitief: "Doe maar zwaaien 
naar mama en papa komt je straks halen." Hiermee heeft de beroepskracht aandacht voor elk 
individueel kind, stelt gerust en sluit zij aan bij de overgang van thuis naar de baby/dreumesgroep. 
  
Verder valt op dat de beroepskracht bijzonderheden van de kinderen kent. Ze weet dat een van de 
kinderen nieuw is vandaag en benoemt: "Jij bent nieuw hier vandaag en jij heet (naam van het 
kindje)." De beroepskracht stelt zich aan de ouder en het kindje voor en er vindt uitwisseling plaats 
tussen de ouder en beroepskracht. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd is.   
  
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. 
  
Beide KDV-ruimtes hebben verschillende activiteitenhoeken, waar kinderen voldoende aan hun 
trekken komen. Er is een grote variatie aan spelmaterialen en er zijn verschillende hoeken zoals 
een leeshoek, keuken/winkeltje en een auto/bouwmat. 
  
In de peutergroep spelen de kinderen vrij spel. Een aantal kinderen rijgen kralen aan de hoge tafel 
en andere peuters spelen met de mozaïek-kralen. De beroepskracht heeft er oog voor als kinderen 
willen aansluiten en benoemt: "(naam van het kind), als je het leuk vindt mag je ook meedoen." 
  
Twee peuters spelen een rollenspel en hebben een 'eigen huis' gebouwd met kratten. De peuters 
worden gezien door de beroepskracht die benoemt dat een van de kinderen door het raam is 
gekropen in plaats van door de deur. De kinderen genieten zichtbaar van deze aandacht. 
  
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. 
  
Tijdens de observatie wordt gezien dat een groepje peuters met de kralen speelt. De beroepskracht 
regelt dat de grotere peuters met de kleine kraaltjes (peuterstrijkkralen) spelen en de jongere 
peuters rijgen met de grote kralen een ketting. De peuters worden in 2 groepjes verdeeld die toch 
met zijn allen samen aan de hoge tafel spelen. De kinderen leren samen spelen en delen de 
kraaltjes die door de beroepskracht verdeeld worden over verschillende bakjes. Samen met 
de beroepskracht tellen 2 peuters de kralen die ze geregen hebben. 
  
Een ander voorbeeld: de kinderen van de baby/dreumesgroep eten samen aan tafel fruit. De 
stagiaire verricht de voorbereidingen hiervoor en de kinderen kunnen in een vertrouwde groep 
gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen door samen met de 
vaste beroepskracht fruit te eten. 
  
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 
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van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  
Als een van de dreumesen zelf een puzzel pakt uit de kast begrenst de beroepskracht het kind: 
"(naam van het kind), de puzzel doen we niet zelf pakken, even wachten ik was nog aan het 
zwaaien." Vervolgens mag het kind een puzzel kiezen uit de kast. De beroepskracht attendeert het 
kind om de puzzel met twee handjes te dragen omdat anders de puzzelstukjes op de grond kunnen 
vallen. De beroepskracht deelt tevens complimentjes uit en zegt bijvoorbeeld: "Ik ben nog niet 
klaar met de stoelen opruimen, ben jij al klaar met puzzelen (naam van het kind).' Het betreffende 
kind geniet zichtbaar van het compliment. 
  
Kinderen van de peutergroep die gebruik maken van het toilet worden geattendeerd op 
doorspoelen van het toilet en het wassen van de handen. De kinderen zijn zichtbaar bekend met 
deze afspraken. 
  
Bij de baby/dreumesgroep wordt gezien door de toezichthouder dat beroepskrachten hun handen 
wassen na een verschoning en het verschoonkussen reinigen. 
  
De toezichthouder ziet tevens dat een van de beroepskrachten reageert op een kindje dat benoemt 
dat ze bij haar mama haar armbandje om mag in bed. De beroepskracht reageert hierop door te 
zeggen dat dit bij haar niet mag. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er afspraken en regels zijn en dat beroepskrachten hier 
naar handelen in de praktijk. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 22-09-2016 mevr. S. Seerden) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Pedagogisch werkplan (pedagogisch werkplan Hoera Weert, locatie Laar 2016-08) 
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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: 
 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Passende beroepskwalificatie 
 Opvang in groepen 
 Beroepskracht-kindratio 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie zijn 2 Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG's) van 2 nieuwe 
beroepskrachten, de interieurverzorgster en van de voorleesoma ingezien en beoordeeld. 
  
Tevens zijn de VOG's van 2 stagiaires die op deze locatie werkzaam zijn ingezien en beoordeeld. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma's van twee beroepskrachten beoordeeld. 
  
Deze locatie heeft geen beroepskrachten in opleiding. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang bij IKC Laar vindt plaats in 2 stamgroepen. De baby/dreumesgroep 0 - 2 jaar en de 
peutergroep 2 - 4 jaar. 
  

Leeftijd kinderen Maximale 
groepsgrootte 

Aantal medewerkers 

Baby/dreumesgroep 0 - 2 
jaar 

              14 1, 2, 3 of 4 afhankelijk van de leeftijden 
van de kinderen 

Peutergroep 2 - 4 jaar               16 1 of 2 

  
Alleen flex-kinderen worden in één andere stamgroep opgevangen. 
  
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
  
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er bij de baby/dreumesgroep 9 kinderen, 2 beroepskrachten en 1 
stagiaire aanwezig. Bij de peutergroep zijn 8 kinderen, 1 beroepskracht en 1 stagiaire aanwezig.  
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Dit voldoet aan de regels uit de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. Ook uit presentielijsten en 
het personeelsrooster van week 35, 36, 37 en 38 blijkt dat de houder voldoende personeel inzet 
voor het aantal kinderen in de groepen. Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  

 Groep  Aantal 
aanwezige 
kinderen 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Aantal benodigde 
beroepskrachten 

 Baby/dreumesgroep            9                 2                 2 

 Peutergroep            8                 1                 1 

  
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 (d.d. 22-09-2016 mevr. S. Seerden) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 

  
Verklaringen omtrent het gedrag (2 (nieuwe) Beroepskrachten, 2 stagiaires, voorleesoma en 
interieurverzorgster) 

  Diploma's beroepskrachten (2 Beroepskrachten) 
  Presentielijsten (week 35 t/m 38) 
  Personeelsrooster (week 35 t/m 38) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
 Vierogenprincipe 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft begin september 2016 de jaarlijkse inventarisatie gemaakt van risico's veiligheid 
en gezondheid. Bij het in kaart brengen van de risico’s is een format gebruikt, die gebaseerd is op 
de door het LCHV en Stichting Consument en Veiligheid ontwikkelde methodes. 
  
De risico-inventarisatie is door de locatieverantwoordelijke uitgevoerd en heeft betrekking op de 
situatie bij de huidige inspectie. De inventarisatie is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
  
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn actieplannen gemaakt en veiligheidsverslagen 
opgesteld. 
  
Tijdens de inspectie constateert de toezichthouder dat er nog een aantal openstaande actiepunten 
zijn zoals: 
  
  

Baby dreumesgroep - ophangen zeepdispensor en torkrolhouder bij keukenblok 
- vingerbeschermer kastjes 
- traphekje plaatsen achter verschoonruimte tbv peuters 
- vingersafe buitendeur 

Verschoonruimte - ophangen prullenbak 
- vingerbeschermer kastjes 
- haakje toegangsdeur 

Peutergroep - vingerbeschermer kastjes 
- spiegel plaatsen voor zicht op toiletruimte 
- ophangen zeepdispensor en torkrolhouder bij keukenblok 
- beugel triptrap 

Buitenruimte 0 - 6 - crote toegangspoort plaatsen 
- 2 hekken plaatsen (fietsenstalling en bij kleuterlokaal) 
- net/zeil zandbak  
- randen bloembakken omkisten met hout 

  
 
De deadline voor bovenstaande openstaande actiepunten is week 39 en 40 van 2016. 
  
Het is de verantwoordelijkheid van de houder in verband met veilige, gezonde en verantwoorde 
opvang er zorg voor te dragen dat de openstaande actiepunten uiterlijk week 40 (deadline) 
gerealiseerd zijn. Uit een ontvangen e-mail op 4-10-2016 blijkt dat bijna alle openstaande 
actiepunten gerealiseerd zijn; de vingersafe op de voordeur moet nog geplaatst worden, de spiegel 
voor de toiletruimte moet nog geleverd worden evenals het zeil voor de zandbak en de randen van 
de bloembakken moeten nog omkist worden met hout. Deze actiepunten zullen tijdens een 
volgende inspectie bekeken worden. 
  
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. De risico-inventarisaties zijn 
besproken in het teamoverleg van 8-9-2016. 
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Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij goed bekend zijn de met de risico-
inventarisaties en de nog openstaande actiepunten. 
  
Veiligheid en gezondheid in de praktijk: 
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen 
over het algemeen voldoende gewaarborgd is: 
  
 Op de slaapkamers kunnen de ramen geopend worden voor verse toevoer van lucht; 
 Er hangt een display in de de groepsruimtes waarop de temperatuur en de luchtverversing 

voor beroepskrachten inzichtelijk is; 
 Omdat de buitenruimte nog niet klaar is wordt er tijdelijk niet buiten gespeeld. De 

beroepskrachten maken gebruik van een bye-bye buggy, om met de kinderen naar buiten te 
kunnen gaan; 

 De houder heeft verzuimd om na de terugverhuizing (vanaf 5 september) de temperatuurlijst 
van de koelkast in te vullen (is aandachtspunt). 

  
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 van de Brancheorganisatie 
Kinderopvang. Hiervan is de sociale kaart ingevuld en aanpassingen zijn naar de eigen organisatie 
doorgevoerd. 
  
Uit het gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen ze moeten 
nemen bij een vermoeden en weten op welke signalen ze kunnen letten. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Het vierogenprincipe gaat uit van het feit dat er, te allen tijde, een volwassene moet 
kunnen meekijken en/of -luisteren met een beroepskracht. 
  
Bij locatie Laar is dat mogelijk doordat de houder het vierogenbeleid uitvoert zoals beschreven in 
het beleid. 
  
In de praktijk betekent dit: 
 Ouders/verzorgers kunnen in tegenstelling tot de vorige inspectie de 4-cijferige code intoetsen 

om de buitendeur te openen en kunnen hun kind dan op ieder willekeurig moment brengen of 
halen. Op het moment dat er leerkrachten en of een conciërge in het gebouw is gaat de deur 
open; 

 Hoera Kindercentra vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving en vertrouwde 
omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en 
transparantie, op verschillende manieren in de praktijk. Gedurende de dag is de sociale 
controle op de medewerkers en kinderen groot. Omdat Hoera kindercentra nadrukkelijk de 
wens heeft om gesitueerd te zijn in een basisschool ontstaat vanzelf de situatie dat een 
pedagogisch medewerker nooit alleen in het gebouw is en dat er te allen tijde iemand (collega 
van onderwijs) binnen kan komen zonder dat diegene zich hoeft aan te kondigen; 

 Tijdens het laatste moment van de dag, wanneer een pedagogisch medewerker mogelijk alleen 
is, worden de kinderen door hun ouders op verschillende momenten opgehaald waardoor een 
pedagogisch medewerker eveneens op dit moment zelden nog maar alleen is met een kind; 

 Als er tijdens een dagmoment op een groep alleen wordt gewerkt (altijd met een kloppend 
PKR), dan is er meestal een collega van onderwijs of interieurverzorgster aanwezig. Is dit niet 
het geval dan is er meestal een clustermanager of pedagogisch medewerker achter de hand 
die regelmatig de pedagogisch medewerker bijstaat, even komt kijken e.d. 

 Clustermanagers lopen regelmatig onaangekondigd de groepsruimte binnen (met 
inachtneming van de rust in de groep). Ook de algemeen manager legt met enige regelmaat 
bedrijfsbezoeken af op verschillende tijdstippen zonder voorafgaande aankondiging; 
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 Uiteraard lopen collega pedagogisch medewerkers regelmatig, zonder vooraankondiging, bij 
elkaar de groep binnen; 

 Bij Hoera kindercentra heerst een open, professioneel klimaat waarbij pedagogisch 
medewerkers door de leidinggevenden herhaaldelijk worden uitgenodigd om elkaar feedback 
te geven hetgeen een positieve bijdrage heeft aan het totaal van hun professioneel handelen 
en de pedagogische sfeer; 

 Er wordt jaarlijks in een teamoverleg en tijdens de herhaling EHBO kindgericht en reanimatie 
stilgestaan bij het protocol en stappenplan kindermishandeling. Zo nodig worden er extra 
bijeenkomsten in dit kader georganiseerd, bijvoorbeeld in samenwerking met het Veilig Thuis. 
Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogische medewerkers op de groep. Dit kan 
ook een stagiaire zijn. Er zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het 
begin en einde van de dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch 
medewerkers ook (veel) ouders aanwezig. 

  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 22-09-2016 mevr. S. Seerden) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (d.d. 22-09-2016 binnen- en buitenruimte) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (september 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (september 2016) 
  Actieplan veiligheid (september 2016) 
  Actieplan gezondheid (september 2016) 
  Ongevallenregistratie 
  Veiligheidsverslag (september 2016) 
  Gezondheidsverslag (september 2016) 
  Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
  Pedagogisch werkplan (pedagogisch werkplan Hoera Weert, locatie Laar 2016-08) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie en inrichting'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Binnenspeelruimte 
 Buitenspeelruimte 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Binnenruimte 
 
Beide stamgroepen (baby/dreumesgroep en de peutergroep) van KDV Hoera Weert, locatie Laar 
beschikken over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
  
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. Het KDV beschikt over 137m² binnenruimte voor 30 kindplaatsen. 
  
De beide binnenruimtes zijn inmiddels passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
  
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Uit de op 24-05-2016 door de houder aangeleverde plattegrond van de buitenruimte, blijkt dat er 
in totaal 494 m² buitenspeelruimte beschikbaar is. Dit betekent dat voor 30 kindplaatsen er ruim 
voldoende vierkante meters buitenspeelruimte beschikbaar zijn. 
  
De buitenspeelruimte is tijdens het onderzoek niet voor kinderen toegankelijk omdat men druk 
doende is met de afwerking en inrichting van de buitenruimte. De deadline voor de afwerking en 
inrichting van de buitenspeelruimte is gepland in week 39 en 40 van 2016. Uit een telefonisch 
onderhoud op 4-10-2016 met de locatieverantwoordelijke blijkt dat de inrichting van de 
buitenruimte is afgerond en dat de kinderen buiten kunnen spelen. 
  
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
  
De buitenspeelruimte wordt passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te 
vangen kinderen; de buitenruimte wordt volledig omheind. Het is een natuurlijke speel- en 
ontdektuin; de ruimte wordt gedeeltelijk voorzien van tegels, verschillende ondergronden en 
natuurlijke toestellen. 
De tuin wordt ingericht met een grote zandbak, een klimtorentje met een glijbaan, een kruipbuis, 
een wilgenwigwam, doolhofhaag en een huisje. Alle speelmateriaal voor buiten, rijdend en niet 
rijdend, komt in het grote buitenhok te staan. 
  
Tijdens het volgende jaarlijkse onderzoek wordt beoordeeld of de buitenspeelruimte passend is 
ingericht. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
  Observaties (d.d. 22-09-2016 binnen- en buitenruimte) 
  Plattegrond (IKC Laar 13-05-2016) 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Binnen dit domein 
wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
 Klachten en geschillen 2016 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Klachten en geschillen 2016 
 
Met ingang van 2016 is de Wet kinderopvang op een aantal punten aangepast. In plaats van 
voorzien in een onafhankelijke klachtenregeling wordt aansluiting bij de geschillencommissie 
verplicht. 
  
De houder is per 21-01-2016 aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 22-09-2016 mevr. S. Seerden) 
  Website (www.hoerakindercentra.nl) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft 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) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 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 de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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 houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 

en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 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) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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) 
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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

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

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

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

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Vierogenprincipe 

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

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

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 2016 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 : Ruijsstraat 20 
Postcode en plaats : 5981CM 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 : Weert 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 6000AZ WEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 22-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 12-10-2016 
Zienswijze houder : 13-10-2016 
Vaststelling inspectierapport : 17-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 24-10-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De temperatuur van de koelkast werd wel gemeten na de verhuizing, echter de lijst was niet 
ingevuld. De dag van de inspectie is dit direct in orde gemaakt! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Sigrid Seerden  
Clustermanager Hoera Weert en Nederweert 

 
 
 

 




