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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 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek. Na de feiten over de 
peutergroep en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders 
in het rapport per hoofdstuk verder uitgewerkt. 
  
Feiten over Hoera Nederweert, locatie Budschop 
Kinderdagverblijf (kdv) Hoera Nederweert, locatie Budschop is onderdeel van Hoera kindercentra. 
Hoera kindercentra (tot mei 2013 bekend als Bobo) verzorgt kinderopvang in een viertal 
gemeenten (in 14 dorpen) in Midden-Limburg. Er vallen rond de 40 kinderdagverblijven en bso’s 
onder deze organisatie. 
  
Het kindercentrum is gehuisvest in basisschool 'De Budschop' te Nederweert. Het kinderdagverblijf 
heeft in oktober 2014 haar deuren in de huidige groepsruimte geopend. De peuterspeelzaal is in 
2014 verhuisd van een gebouw aan de achterzijde van de basisschool naar een nieuwe ruimte in 
de verbouwde school. Het kinderdagverblijf heeft één groep peuteropvang. De groep 'Apeköpkes' is 
bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 
  
De peuteropvang is momenteel 3 dagdelen per week geopend. Op woensdag en vrijdag is de groep 
gesloten. 
  
Het kindercentrum is met 14 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 
  
Het kinderdagverblijf is als VVE-locatie in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd. 
Op de peuteropvang wordt gewerkt volgens de principes Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 
Er wordt gewerkt aan de hand van een thema's. Al spelend verkennen de kinderen verschillende 
thema's en leren ze over de wereld om hen heen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2014 en 2015 beschreven. 
 14-10-2014: onderzoek voor aanvang exploitatie. Op grond van het onderzoek is 

geconcludeerd dat het kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang kan worden 
opgenomen; 

 22-10-2015: jaarlijks onderzoek; er is 1 tekortkoming geconstateerd; de houder is er niet in 
geslaagd een oudercommissie in te stellen. 

  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op dinsdag 1 november 2016 betreft een onaangekondigd jaarlijks 
onderzoek. De observatie heeft op een ochtend plaatsgevonden. Op de dag van het onderzoek zijn 
er 8 peuters, 1 beroepskracht en 2 vrijwilligers aanwezig op de peutergroep. 
  
Bij aankomst van de toezichthouder komen de kinderen met hun ouders binnen en spelen de 
peuters aansluitend vrij in de groepsruimte. Vervolgens vindt er een observatie plaats van de 
kring, een voorleesactiviteit en een activiteit gekoppeld aan VVE. 
  
De toezichthouder krijgt tijdens de inspectie veel medewerking van de aanwezige beroepskracht en 
vrijwilligers. De beroepskracht en vrijwilligers zijn zeer betrokken en kennen de kinderen en hun 
bijzonderheden goed. De pedagogische praktijk wordt door de toezichthouder als positief 



 

4 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-11-2016 

Hoera Nederweert, locatie Budschop te NEDERWEERT 

beoordeeld en de gevraagde documenten worden door de assistent-locatieverantwoordelijke tijdig 
aangeleverd. 
  
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er volledig aan alle getoetste inspectie items van de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt voldaan. 
  
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: 
  
 Pedagogische praktijk 
 Voorschoolse educatie 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Op het moment van inspectie zijn er bij de peuters 8 kinderen en 1 beroepskracht en 2 vrijwilligers 
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. 
  
Kinderen in de kdv-groep van Hoera Nederweert, locatie Budschop zijn geplaatst in een vaste 
stamgroep met vaste beroepskrachten. Op deze manier is sprake van vaste gezichten voor alle 
kinderen van de peutergroep. 
  
De kinderen op de peutergroep worden een voor een verwelkomd bij binnenkomst door de 
beroepskracht. Er is sprake van veel uitwisseling tussen de beroepskracht en de ouders. De 
beroepskracht benoemt: "En (naam van het kind) voor de eerste keer vandaag op dinsdag?" 
Hiermee stelt de beroepskracht het betreffende kind op zijn gemak. 
De kinderen worden allemaal bij binnenkomst goedemorgen geheten en en gaan aansluitend vrij 
spelen met het door de vrijwilliger klaargelegde speelgoed, zoals nopper, puzzels etc. 
Hieruit blijkt dat de beroepskracht aandacht heeft voor elk individueel kind; de beroepskracht helpt 
de peuters om de overgang van thuis naar de peutergroep gemakkelijk te laten verlopen. 
  
Verder valt op dat de beroepskracht bij de peuters de bijzonderheden van de kinderen goed kent; 
een van de peuters heeft moeite met afscheid nemen van opa. De beroepskracht benoemt: "Heb 
je geen zin (naam van het kind)?" De beroepskracht nodigt het kind uit om samen even naar opa 
te zwaaien en helpt het kind het afscheid te vergemakkelijken. 
  
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. 
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De peutergroep heeft verschillende activiteitenhoeken, waar kinderen voldoende aan hun trekken 
komen. Er is een grote variatie aan spelmaterialen. 
De beroepskracht leest tijdens het inspectiebezoek het boek 'Kikker en eend' voor. Alle kinderen 
zitten op de grond en luisteren geboeid naar het verhaal. 
  
Er wordt met regelmaat waardering voor de kinderen uitgesproken. Door het geven van 
complimentjes wordt het positief zelfbeeld versterkt. 
  
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 de kinderen tijdens de kring om de beurt mogen benoemen 
welk kindje er naast hem of haar zit. Tevens tellen de kinderen samen de aanwezige kinderen en 
de aanwezige grote mensen. De kinderen tellen 3 juffen en een 'mevrouw die komt kijken'. 
  
Aansluitend ziet de toezichthouder ziet dat de kinderen in kleine groepjes van 2 peuters een 
pompoen voor de lampion beschilderen, in verband met het huidige thema 'Feesten'  (Sint 
Maarten). Ze worden bij deze activiteit begeleid door een vrijwilliger. De beroepskracht legt uit dat 
sommige peuters al geschilderd hebben en vrij mogen spelen. De sfeer tijdens het vrije spel is 
prettig; er wordt veel samengespeeld zonder conflicten. 
  
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 
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 de kinderen door elkaar praten over de uitleg van de lampion en Sint Maarten, benoemt de 
beroepskracht: "Stop, niet allemaal door elkaar praten, ik kan maar naar 1 kind tegelijk luisteren." 
  
Na de kring wordt van de peuters verwacht dat ze hun eigen stoeltje opruimen. Hieruit blijkt dat de 
peuters bekend zijn met regels en afspraken. 
  
Een van de vrijwilligers krijgt een complimentje van de beroepskracht voor de lekkere koffie. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder zorg draagt voor de overdracht van normen en 
waarden. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Op de peutergroep wordt gewerkt met het VVE-programma Uk en Puk. Middels deze methode 
wordt de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-
emotionele ontwikkeling. Op de peutergroep zijn momenteel twee geïndiceerde kinderen geplaatst. 
Het huidige thema is 'Feesten'. 
  
Omvang VVE-aanbod. 
Kinderen kunnen drie dagdelen per week gebruik maken van de opvang. De groep is op maandag, 
dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur geopend. Daarmee is aan de 10-uurs-norm 
voldaan. 
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Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio. 
De maximale groepsgrootte is 14. In de praktijk zijn er op de drukste dag 14 kinderen aanwezig. 
Op dinsdagen zijn er 8 kinderen aangemeld. Er werkt dan één beroepskracht (met een vrijwilliger). 
Op de andere dagen werken de 2 beroepskrachten op de groep. 
  
Getuigschrift VVE. 
De beide vaste beroepskrachten die op deze locatie werken zijn in het bezit van een VVE-certificaat 
van 'Uk en Puk'. 
  
Uitvoering VVE-programma. 
Er wordt op een structurele wijze met het VVE-programma gewerkt.Op de groep is een 
periodeplanning aanwezig. Dit is een overzicht waarop per week aangegeven wordt welke 
activiteiten er op het programma staan. Daarnaast is er een weekplanning waarop de dagelijkse 
onderdelen verder zijn uitgewerkt. 
Hierop is aangegeven welke ontwikkelingsaspecten aan bod komen. Naast bijvoorbeeld rekenen en 
meten wordt er aandacht besteed aan sociale aspecten, de fantasie en de motoriek. 
  
Opleidingsplan VVE 
De houder heeft een opleidingsplan Weert-Nederweert 2016 opgesteld. Hierin is onder meer 
opgenomen dat de beroepskrachten 'Oog voor interactie' gaan volgen en de observatiemethode 
'Kijk' staat centraal. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M. Huys (assistent 
locatieverantwoordelijke) d.d. 01-11-2016) 

  Interview anderen (beroepskracht) 
  Pedagogisch werkplan (2016-08, Pedagogsich werkplan Hoera Budschop) 
  VVE-certificaten (Uk en Puk) 
  Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE opleidingsplan Weert en Nederweert april 2016) 
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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 de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) van beide vaste 
beroepskrachten, assistent-leidinggevende en twee vrijwilligers van deze locatie 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 beide vaste beroepskrachten, die op deze locatie werken, 
ingezien en beoordeeld. Beide beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bij Hoera Nederweert, locatie Budschop wordt er gewerkt in een horizontale peutergroep, een 
groep voor kinderen van 2 - 4 jaar. 
  
  

Leeftijd kinderen  Maximale groepsgrootte  Aantal medewerkers  

      2 - 4 jaar                  14            1 of 2 
  

  
Deze wijze waarop de opvang in deze groep wordt vorm gegeven is conform Wet- en regelgeving. 
  
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 peuters 8 kinderen, 1 beroepskracht en 2 
vrijwilligers aanwezig. Dit voldoet aan de regels uit de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. Ook 
uit presentielijsten en het personeelsrooster van week 41 en 42 blijkt dat de houder voldoende 
personeel inzet voor het aantal kinderen in de groepen. Er wordt niet afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio. 
  

Groep  kinderen  beroepskrachten beroepskrachten 

Peutergroep        8  1 + 2 vrijwilligers              1 
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Op deze locatie hoeft niet tijdelijk afgeweken te worden van de beroepskracht-kindratio, de 
peutergroep is nooit 10 uur of langer geopend; dit item is dan ook niet beoordeeld. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M. Huys (assistent 
locatieverantwoordelijke) d.d. 01-11-2016) 

  Interview anderen (beroepskracht) 
  Observaties (d.d. 01-11-2016 dinsdagmorgen) 

  
Verklaringen omtrent het gedrag (2 vaste beroepskrachten. assistent-leidinggevende, 2 
vrijwilligers) 

  Presentielijsten (week 41 en 42) 
  Personeelsrooster (week 41 en 42) 
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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: 
 
 Meldcode kindermishandeling 
 Vierogenprincipe 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de meeste recente versie van de meldcode (juli 2013). 
Uit interview met de beroepskracht blijkt dat zij weet welke stappen zij moet nemen bij 
een vermoeden en op welke signalen ze kan letten. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
De groepen zijn op maandag en donderdag goed bezette groepen waardoor altijd met 2 
beroepskrachten gewerkt wordt. Op dinsdagochtend is er gezien de beroepskracht-kindratio één 
beroepskracht; zij wordt altijd ondersteund door een vaste vrijwilligster. Tevens zijn de 
schuifdeuren naar de kleuterklas voorzien van glas zodat er altijd meegekeken kan worden. Ieder 
moment van de dag kan er iemand onverwacht binnenlopen: een leerkracht, een klusman, ouders 
of een leidinggevende. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M. Huys (assistent 
locatieverantwoordelijke) d.d. 01-11-2016) 

  Interview anderen (beroepskracht) 
  Observaties (d.d. 01-11-2016 dinsdagmorgen) 
  Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
  Pedagogisch werkplan (2016-08, Pedagogsich werkplan Hoera Budschop) 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Binnen dit domein 
wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
 Oudercommissie 
 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Oudercommissie 
 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen én de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden 
betrokken bij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan 
een oudercommissie 
  
De assistent-locatieverantwoordelijke legt uit dat er veel inspanningen worden verricht om ouders 
te werven. Zo worden ouders hierop geattendeerd tijdens het intake-gesprek om lid te worden en 
de beroepskracht(en) benaderen de ouders mondeling om zo leden te werven voor de 
oudercommissie.  
  
Binnen locatie Budschop lukt het niet om een volledige oudercommissie te formeren en komen ze 
op de volgende manier tegemoet aan de alternatieve ouderraadpleging: 
 Eén ouder neemt deel aan de OC overleggen van de OC van locatie de Kerneel (hier worden 

altijd Budschop aangelegenheden geagendeerd). Deze ouder neemt de bevindingen mee naar 
de ouders van Budschop die middels een activiteitencommissie regelmatig vergaderen. Ook 
vinden ouders de notulen terug op de website; 

 In deze OC vergadering wordt ook het definitieve inspectierapport (van Budschop) van de 
toezichthouder besproken. Het definitieve inspectierapport wordt op de website geplaatst. Ook 
wordt er dan tijdens deze vergadering bekeken wat de mogelijke rol van de ouders kan zijn 
met betrekking tot verbeterpunten. Terugkoppeling hiervan vindt indien nodig plaats middels 
de mail/nieuwsbrief; 

 Jaarlijks staat het pedagogisch beleidsplan op de agenda; 
 Het jaarlijkse klachtenverslag wordt passend onder de aandacht gebracht tijdens de 

vergadering tevens kunnen ouders dit vinden op de website; 
 Er zal structureel inspanning worden verricht voor het samenstellen van een oudercommissie. 

Dit zal gebeuren via de intake gesprekken, via de mail/nieuwsbrief, in een persoonlijk gesprek, 
via een mededeling op de locatie en via de activiteiten commissie. 

  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M. Huys (assistent 
locatieverantwoordelijke) d.d. 01-11-2016) 

  Website (www.hoerakindercentra.nl) 
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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) 

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) 

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

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

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

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 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 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) 
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Veiligheid en gezondheid 

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) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Nederweert, locatie Budschop 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl/ 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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 : Nederweert 
Adres : Postbus 2728 
Postcode en plaats : 6030AA NEDERWEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 17-11-2016 
Zienswijze houder : 29-11-2016 
Vaststelling inspectierapport : 29-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 06-12-2016 
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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. 

 
 
 

 




