
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Hoera Heythuysen (KDV) 
Sint Antoniusstraat 41C 
6093GB Heythuysen 
Registratienummer 213973972 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Limburg-Noord 
In opdracht van gemeente:  Leudal 
Datum inspectie:    07-06-2017 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 14-08-2017 

 



 

2 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-06-2017 

Hoera Heythuysen te Heythuysen 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

Het onderzoek ............................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................... 11 

Gegevens voorziening ................................................................................................. 15 

Gegevens toezicht ...................................................................................................... 15 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ....................................................................... 16 



 

3 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-06-2017 

Hoera Heythuysen te Heythuysen 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct 
bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
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 Kinderdagopvang (KDV) Hoera Heythuysen. 
KDV Hoera Heythuysen is gevestigd in de gemeente Leudal en onderdeel van Hoera kindercentra. 
Hoera Kindercentra biedt dag-en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Peel & Maas, 
Nederweert, Weert en Leudal. 
  
Binnen de dagopvang biedt Hoera kindercentra een gecertificeerd VVE-programma aan (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie), voor alle twee tot vierjarige kinderen. Vijf locaties van Hoera kindercentra 
binnen de gemeente Leudal zijn VVE-geregistreerd in het LRKP: Ell, Haelen, Ittervoort, Grathem en 
Heythuysen. 
  
Op deze locatie wordt gewerkt met twee stamgroepen; een baby/dreumesgroep 'De Molletjes' (0 - 
2 jaar) en een peutergroep 'De Rakkers' (2 - 4 jaar). Iedere groep bestaat uit maximaal 16 
kinderen. 
Hoera Heythuysen `t Akkertje staat met 32 kindplaatsen geregistreerd in het LRKP. 
  
  
Inspectiegeschiedenis. 
02-02-2016: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. 
05-03-2015: jaarlijks onderzoek; tekortkomingen in Personeel en Groepen (VOG en BKR) 
27-06-2014: jaarlijks onderzoek; tekortkomingen in Personeel en Groepen (VOG en BKR) 
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen. 
Tijdens de huidige inspectie zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
Zowel de clustermanager als de beroepskrachten zijn zeer coöperatief. Er heerst een open en 
ontspannen sfeer op het kinderdagverblijf. De beroepskrachten tonen zich betrokken en er is een 
goede interactie tussen de beroepskrachten en de kinderen. 
  
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de Wet Kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Voor verdere toelichting 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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Hoera Heythuysen te Heythuysen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens het onderzoek beoordeelt de toezichthouder de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
van de houder in de praktijk. Bij het beoordelen van de pedagogische praktijk (observatie) is 
uitgegaan van de vier basiscompetenties vanuit de Wet kinderopvang waaraan de  minimaal aan 
moet worden voldaan, namelijk: 
  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
Het vierogenprincipe is in de praktijk gecontroleerd op uitvoering en beleid. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan zijn een terugkerend onderwerp in het 
werkoverleg dat meerdere keren per jaar plaatsvindt. 
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en 
werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan. Uit een gesprek met de beroepskracht blijkt dat 
ze weet waarom ze zo handelt en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier pedagogische 
basisdoelen. 
  
  
Observatiemoment De Rakkers (2 - 4 jaar) 
Er zijn twee beroepskrachten en 9 kinderen aanwezig. De observatie vindt plaats in de 
groepsruimte tijdens een vrij spelmoment. 
  
De kinderen gaan op in hun spel. Ze spelen in groepjes met lego, bouwblokken of met auto`s. 
Twee kinderen hebben zich verkleed en spelen samen (rollenspel) waarbij ze hun fantasie de vrije 
loop laten. De kinderen zijn actief en hebben het zichtbaar naar hun zin. 
  
De groepsruimte is ruim, overzichtelijk en kleurrijk. Er zijn rustige en actieve hoeken in de ruimte 
met verschillende speelhoeken (bouwhoek, verkleedhoek met spiegel en een speelkeuken). De 
ruimte is zo ingedeeld dat de activiteiten elkaar niet storen. Het meubilair is op 'peuterhoogte'. 
  
Er is voldoende geschikt spelmateriaal aanwezig voor de leeftijdsgroep. Al het materiaal is 
compleet en verzorgd.  Aan de muur hangt een papieren boom met daarop de foto`s van alle 
kinderen, met in het midden ruimte voor de foto van het kind dat het 'helpertje van de dag' is. Op 
een magneetstrip hangen knutselwerkjes (versierde peertjes) die de kinderen gemaakt hebben. 
  
Het thema van dit moment is 'Eet Smakelijk'. Bij het speelkeukentje hangen pictogrammen die 
aansluiten op het thema (bestek, eetgerei, groenten, vlees etc.) 
  
Er zijn twee kinderen in de groep die elkaar uitdagen en wat ontaard in een 'ruzie' over een 
speelgoedauto. De beroepskracht laat het even op zijn beloop, maar als de kinderen er samen niet 
uitkomen grijpt ze in en zegt: ''We zetten de bus nu even weg." 
  
De beroepskracht vraagt aan de groep of ze zin hebben om buiten te spelen, daar wordt 
enthousiast op gereageerd. Ze geeft aan dat er dan eerst opgeruimd moet worden. Iedereen helpt 
mee. Vervolgens gaan de kinderen uit zichzelf bij de deur staan. Ze kennen de afspraak dat ze 
naar buiten mogen als iedereen 'klaar' is en de 'juf' de deur openmaakt. 
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Verder is waargenomen dat de beroepskrachten ervoor zorgen dat: 
 Ieder kind gehoord en gezien wordt; 
 Uitgelegd wordt wat er van het kind verwacht wordt, `wat er wel mag`; 
 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid gestimuleerd wordt; 
 Iedereen zich geaccepteerd voelt; 
 Iedereen op een positieve, opbouwende manier wordt benaderd. 
  
  
Observatiemoment De Molletjes (0 - 2 jaar) 
Er zijn twee beroepskrachten en 8 kinderen aanwezig. Allen zitten aan tafel een boterham te eten. 
De kinderen mogen het beleg kiezen en zelf proberen de boterham op te eten. Daar waar nodig 
worden de kinderen geholpen door de beroepskrachten. Er heerst een gezellige, rustige sfeer. Af 
en toe wordt een kind 'gecorrigeerd': ''netjes eten, niet proppen'' en ''als je kleine happen neemt 
kun je beter kauwen''. Als een kind wat luid roept aan tafel zegt de beroepskracht: ''Dat vind ik 
niet zo fijn, dat doet pijn aan de oren.'' 
  
Verder is waargenomen dat de beroepskrachten: 
 ieder kind bij naam kennen en de persoonlijke bijzonderheden weten; 
 korte gesprekjes met de kinderen voeren waarbij op passende wijze wordt aangesloten op de 

situatie en praten met taal die past bij de leeftijdsgroep; 
 verzorgingsmomenten gebruiken voor interactie met het kind; 
 de kinderen actief helpen om sociale vaardigheden te ontwikkelen (leren delen, op elkaar 

wachten, elkaar helpen); 
 consequent zijn in hun handelen en bewust zijn van hun voorbeeldrol; 
 zorgen voor een goede onderlinge afstemming, ook met de beroepskrachten van de ander 

groep. 
  
Conclusie: 
Op basis van de waarnemingen kan geconstateerd worden dat de pedagogische praktijk op beide 
groepen in orde is; er wordt voldaan aan de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang. De aanwezige beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en 
werkinstructies van het pedagogisch beleidsplan. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Hoera Heythuysen is elke werkdag geopend van 06.30 - 18.30 uur. De kinderen met een VVE-
indicatie nemen minimaal drie dagdelen deel aan het peuterprogramma. 
Het peuterpgramma wordt 5 ochtenden aangeboden van 08.30 - 12.00 uur. 
Daarmee biedt het voldoende uren voor voorschoolse educatie. 
  
De groepsgrootte is gemiddeld zestien kinderen. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke 
vereisten. 
  
In het kindcentrum wordt gewerkt met VVE-thema's aan de hand van de methode Puk en Ko. Op 
het moment van inspectie is er het thema 'Eet smakelijk'. 
  
In de peutergroepen wordt er thema-gericht gewerkt. De thema's sluiten aan bij de 
belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Voor de kinderen met een VVE-
indicatie wordt er een portfolio opgebouwd, wat aan het einde van een thema-periode met de 
ouders wordt besproken. Ouders krijgen tips en handvatten om het kind thuis bij de 
(taal)ontwikkeling te kunnen begeleiden. 
  
Alle thema's zijn gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling, sociaal communicatieve 
vaardigheden en beginnend rekenen. Elk thema bevat 12 activiteiten: 3 activiteiten voor de grote 
groep, 7 activiteiten voor groepjes van maximaal 3 kinderen en 2 activiteiten om met kinderen 
individueel te doen. De duur van een activiteit is afhankelijk van het kind zelf en de interactie in de 
groep.   
  
Voor de kinderen met een VVE-indicatie is er extra aandacht tijdens de groepsuren. Er worden 
handelingsplannen gemaakt waarin concreet staat omschreven aan welke doelen er wordt gewerkt, 
op welke manier en met welke frequentie. Deze doelen worden met de ouders besproken en 
regelmatig geëvalueerd. 
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Voor het evalueren van de handelingsplannen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de soorten 
indicatie die zijn afgegeven: risico op taal/spraakachterstand door achtergrond ouders of sociale 
factoren in omgeving van een kind, waardoor kans op achterstand wordt vergroot. Het 
oudergesprek is veelal samen met andere betrokken partners. Er wordt dan gewerkt vanuit 1 gezin 
1 plan. 
  
Tijdens de inspectie zijn VVE-certificaten van de vier beroepskrachten die op dat moment 
werkzaam waren ingezien. Deze certificaten voldoen aan de gestelde eisen. 
  
De medewerkers van de VVE-locaties zijn minimaal VVE-gecertificeerd of zijn bezig deze 
certificering te behalen. Het opleiden van deze mensen staat opgenomen in het scholingsbeleid van 
Hoera kindercentra. De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
 Interview (beroepskrachten 2x) 
 Observaties (2 groepen) 
 Pedagogisch beleidsplan (Hoera Kindercentra algemeen) 
 Pedagogisch werkplan ('t Akkertje, maart 2017) 
 VVE-certificaten (beroepskrachten 4X) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Hoera algemeen) 
 VVE-werkplan Hoera kindercentra locatie Heythuysen, 01-2017 
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Hoera Heythuysen te Heythuysen 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit hoofdstuk zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie 
en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en 
de opvang in stamgroepen beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van alle op deze locatie werkende beroepskrachten en 
stagiaires zijn ingezien. De VOG`s van de beroepskrachten zijn gescreend op de juiste 
functieaspecten en vallen onder het continue toezicht. 
  
Op moment van inspectie was er geen stagiaire aanwezig, deze voorwaarde is niet beoordeeld. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van alle beroepskrachten die op deze locatie werken 
beoordeeld. Zij beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is 
opgenomen. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarde. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bij locatie ’t Akkertje zijn 2 dagopvanggroepen gehuisvest; een baby/dreumesgroep genaamd de 
Molletjes en een peutergroep genaamd de Rakkertjes. 
  

Stamgroep Leeftijd 
kinderen 

Maximale 
groepsgrootte 

Aantal medewerkers 

De Molletjes    0 - 2 jaar 
  

            16 1, 2 of 3 medewerkers 

De 
Rakkertjes 

   2 - 4 jaar 
  

            16 1 of 2 
Max. 8 kinderen per pedagogisch 
medewerker 

  
  
Vanwege de kindbezetting wordt er op woensdagmiddag en vrijdagmiddag gewerkt in een verticale 
groep, 0 - 4 jaar, waarbij een vaste kracht wordt in gepland. 
  
Hoera Heythuysen is een kleine locatie, hierdoor zijn alle medewerkers bekend bij de ouders. 
Ouders kunnen bij binnenkomst altijd bij de deur op de foto zien welke medewerker werkzaam is 
die dag. 
  
Uit de kindplanningslijsten blijkt dat ieder kind van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik 
maakt. 
  
In samenwerking met basisschool de Neerakker wordt er het project ‘Verkenners’ aangeboden. De 
oudste peuters gaan 1 keer per week een bezoek brengen aan de kleutergroepen van basisschool 
de Neerakker. Tijdens dit bezoek wordt de groepsruimte verkend, wordt er kennis gemaakt met de 
leerkrachten en neemt de peuter deel aan activiteiten in de kleutergroepen. De peuters van Hoera 
gaan als groep samen met de beroepskracht naar een van de kleutergroepen. De beroepskracht 
blijft bij de peuters om voor een vertrouwde begeleiding te zorgen. Bij het verlaten van de 
stamgroep wordt dit vooraf met de ouders gecommuniceerd. 
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Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op grond van de bezettingslijsten en de personeelsrooster is geconcludeerd dat er steeds 
voldoende personeel op de groep aanwezig is. 
  
De afwijkende inzet van beroepskrachten aan de randen van de dag en tijdens de middagpauze 
is conform de drie-uursregeling en vindt plaats in de daarvoor toegestane tijdstippen. 
  
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
  
Ook zijn er gedurende de dag andere volwassenen aanwezig in het kindcentrum; clustermanager, 
assistent leidinggevende, poetshulp, vrijwilliger. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
 Toestemmingsformulieren 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten 4x) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Hoera Heythuysen te Heythuysen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens dit onderzoek beoordeeld de toezichthouder of de kinderopvangorganisatie werkt volgens 
de landelijke meldcode Kindermishandeling. Er wordt getoetst of de houder de kennis en het 
gebruik van deze meldcode bevordert onder het personeel. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de juiste versie van de meldcode (juli 2013) waarin ook een sociale kaart is 
opgenomen. 
  
Er wordt jaarlijks in een teamoverleg 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. 
  
De aanwezige beroepskrachten kunnen signalen van kindermishandeling benoemen, ook welke 
stappen er genomen moeten worden bij een vermoeden. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Bij Hoera Heythuysen wordt op de volgende manier invulling gegeven aan het vierogenprincipe: 
 De groepsruimtes en deuren in de groepsruimtes zijn voorzien van een glazen wand waardoor 

er naar binnen gekeken kan worden door collega’s (zowel van Hoera als van school) of 
passanten; 

 De verschoningsruimte is zichtbaar door de deur van de groepsruimte en door het raam dat 
tussen de groepsruimte en verschoningsruimte zit; 

 Hoera Heythuysen is gehuisvest aangrenzend aan basisschool de Neerakker,waardoor er vanaf 
8.30 tot 17.00 uur altijd meerdere mensen aanwezig zijn, de leerkrachten kunnen 
onaangekondigd de groepsruimte binnenlopen; 

 Tijdens begin en einde van de dag worden de kinderen door hun ouders op verschillende 
momenten opgehaald; 

 Als er een tijdens een gedeelte van de dag (pauzetijd, afwijkregeling of conform 
beroepskracht-kindratio) 1 beroepskracht op de groep staat is er eveneens een andere 
volwassene aanwezig (interieurverzorgster, vrijwilliger, clustermanager); 

 Clustermanagers en senior pedagogisch medewerkers lopen regelmatig onaangekondigd de 
groepsruimte binnen. Ook de algemeen manager legt met enige regelmaat bedrijfsbezoeken af 
op verschillende tijdstippen zonder voorafgaande aankondiging; 

 Beroepskrachten lopen regelmatig, zonder vooraankondiging, bij elkaar de groep binnen; 
 Bij Hoera Heythuysen heerst een open klimaat waarbij beroepskrachten elkaar aanspreken op 

hun handelen. 
  
Jaarlijks wordt het vierogenbeleid met de oudercommissie van Hoera Heythuysen geëvalueerd en 
indien nodig bijgesteld. Tussentijds evalueren is mogelijk op aanvraag van de oudercommissie. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
 Interview (beroepskrachten 2x) 
 Observaties (2 groepen) 
 Protocol vierogenprincipe 
 Sociale kaart 
 Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013 Branchevereniging kinderopvang) 
 Pedagogisch werkplan ('t Akkertje, maart 2017) 



 

10 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-06-2017 

Hoera Heythuysen te Heythuysen 

 

Ouderrecht 

 
In dit onderdeel is gekeken hoe de informatievoorziening naar ouders toe is, of het inspectierapport 
op de website van de houder staat en of er een oudercommissie actief is. 
  
De beoordeling van het jaarverslag klachtenregeling ouders en oudercommissie is niet aan de orde, 
het onderzoek vindt plaats voor 1 juni. Een openbaar jaarverslag is verplicht als er sprake is 
geweest van schriftelijke klachten bij de houder en/of de Geschillencommissie. 
  
 
Informatie 
 
Er wordt met ouders gecommuniceerd via: 
 Kennismakings- en intakegesprekken; 
 Evaluatie- en oudergesprekken; 
 De mondelinge overdracht bij brengen en ophalen; 
 Algemene informatie op het informatiebord op de deur van de groep; 
 Het KIJK observatie instrument wordt één keer per jaar met de ouders besproken; 
 Via het informatieboekje, (nieuws)brieven, formulieren, de website; 
 Oudercommissie. 
  
De houder heeft de meest recente inspectierapporten op de eigen website geplaatst. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Oudercommissie 
 
Hoera Heythuysen heeft een actieve oudercommissie, bestaande uit 5 leden. Dit zijn allen 
ouders waarvan hun kinderen gebruik maken van het KDV en/of het Peuterprogramma of BSO. De 
houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
  
In het jaar 2016 zijn volgens de verklaring van de clustermanager o.a. de volgende onderwerpen 
aan bod gekomen; 
 Het pedagogisch beleidsplan; 
 De algemene voedingsaangelegenheden ('gezonde voeding'); 
 Het vierogenbeleid. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarde. 
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
In het jaar 2016 zijn er geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie. Dit blijkt uit het 
klachtenvrij certificaat van de Geschillencommissie, dat de houder op 23-03-2017 naar de 
GGD heeft gestuurd.  
  
Of er schriftelijke klachten bij de houder zijn ingediend in het jaar 2016 is verder niet ter sprake 
gekomen. Dit zal in het eerstvolgend onderzoek bekeken worden. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Klachtenvrijcertificaat Geschillencommissie jaar 2016. 
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Hoera Heythuysen te Heythuysen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

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

peuterspeelzalen) 

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

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

peuterspeelzalen) 

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

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

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

peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

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

voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

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

voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

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

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 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) 

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) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(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) 

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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

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) 

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) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Heythuysen 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Kerkstraat 32 
Postcode en plaats : 5981CG Panningen 
Website : www.hoerakindercentra.nl 
KvK nummer : 14119365 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 01-08-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

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