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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd onderzoek na registratie. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of het kindercentrum aan alle eisen voldoet. Hij 

bekijkt vooral de eisen die hij tijdens het onderzoek voor registratie nog niet (volledig) kon 

toetsen. 

 

Dit inspectierapport is tot stand gekomen aan de hand van een zogenaamd onderzoek na 

registratie waarbinnen alle onderdelen worden getoetst. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek na registratie. Na de 

feiten over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 

   

Feiten over kinderdagopvang (KDV) Hoera Koningslust, Avonturier: 

KDV Hoera Koningslust, Avonturier is sinds 16 november 2020 gevestigd op Rector Isidorusstraat 5 

te Koningslust en maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Hoera Kindercentra. 

Het betreft een kindercentrum met één peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.  

 

In november 2020 is de peutergroep verhuisd van Rector Isidorusstraat 3 naar de nieuwe locatie 

aan de Rector Isidorusstraat 5 te Koningslust. De peutergroep bevindt zich in nieuwbouwdeel dat is 

aangebouwd aan gemeenschapshuis De Sprunk. In dit deel is ook basisschool Avonturier 

gevestigd.  

 

Het kinderdagverblijf biedt peuteropvang aan voor kinderen tussen 2 en 4 jaar op maandag-, 

woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur. Hoera Koningslust, Avonturier is een VE-

locatie; er wordt gewerkt met het erkende VE-programma Uk & Puk.  

 

De peutergroep verblijft in dezelfde groepsruimte als de gecombineerde basisschoolgroep (groep 1 

t/m 3) van basisschool Avonturier: het is een geïntegreerde peuteropvang/basisonderwijsgroep.  

 

De gemeente Peel en Maas weet dat een dergelijke werkwijze niet is toegestaan volgens de Wet 

kinderopvang en Wet primair onderwijs en heeft hiervoor een gedoognotitie (11-2018) opgesteld.  

 

Inspectiegeschiedenis 

12-10-2020: onderzoek voor registratie. Door de structurele samenvoeging van dagopvang en 

primair onderwijs in één integrale groep zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de volgende 

drie items: voorschoolse educatie, stabiliteit van de opvang voor kinderen en eisen aan ruimtes. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen: 

Dit onderzoek heeft vanwege de coronamaatregelen later dan 3 maanden na opening 

plaatsgevonden. De bevindingen in dit onderzoek zijn gebaseerd op het locatiebezoek op 19 juli 

2021, een interview met de vaste beroepskracht, gesprekken met de clustermanager, 

documentenonderzoek en mailverkeer met de personeelsadministratie. 
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Uit dit onderzoek blijkt dat er niet voldaan wordt aan alle getoetste voorwaarden. Er zijn 

tekortkomingen geconstateerd binnen de volgende items: administratie, pedagogisch beleid, 

voorschoolse educatie, VOG/PRK, stabiliteit van de opvang voor kinderen, veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en eisen aan de ruimte. Hiervoor is geen herstelaanbod gedaan. 

 

Voor een inhoudelijke toelichting op de getoetste items wordt verwezen naar de verdere inhoud 

van dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Administratie 

Schriftelijke overeenkomst 

De geboden kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder 

van een kindercentrum en de ouder. Op basis van een steekproef is voor deze beoordeling een 

overeenkomst voor de opvang van een kind uit de peutergroep ingezien.  

 

Administratie kindercentrum 

De administratie van het kindercentrum dient zodanig ingericht te zijn dat op verzoek van de 

toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens 

hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van 

belang zijn. De administratie van een kindercentrum dient volgens deze regelgeving onder andere 

een overzicht te bevatten van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet 

over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten beschikken, vermeldende in ieder geval 

naam, burgerservicenummer, geboortedatum en voor wat betreft de bij het kindercentrum 

werkzame beroepskrachten eveneens de behaalde diploma's en certificaten.  

 

In eerste instantie is door de toezichthouder alleen een overzicht van de namen van de VOG-

plichtigen van KDV Hoera Koningslust opgevraagd. Vanwege een geconstateerde tekortkoming 

binnen het item VOG en PRK is nadien gevraagd naar de geboortedatum en het 

burgerservicenummer van de betreffende VOG-plichtige, een structureel aanwezige leerkracht van 

de basisschool. Uit mailwisseling en een telefonisch gesprek met de medewerker die de 

koppelingen maakt, blijkt dat de geboortedatum en het burgerservicenummer van de VOG-

plichtige niet zijn opgenomen in de administratie. Ze geeft aan dat ze dit niet doen voor VOG-

plichtigen die niet werkzaam zijn bij Hoera in verband met de privacywetgeving. Dit wordt ook 

bevestigd door de clustermanager tijdens een telefonisch gesprek dat daarna plaatsvindt.  

 

In het vereiste overzicht van de VOG-plichtigen ontbreken hierdoor echter relevante gegevens 

waardoor niet volledig voldaan wordt aan de regelgeving die gericht is op de administratie van dit 

kindercentrum. 

 

Conclusie 

Er wordt niet volledig aan de getoetste voorwaarden binnen het item administratie voldaan. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  

De administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager (19-7-2021 op locatie en 13-

9-2021 telefonisch)) 

 Schriftelijke overeenkomst(en) (tussen houder en ouder van een kind dat bij KDV Koningslust 

wordt opgevangen (steekproef)) 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken (ontvangen via e-mail) 

 Plan van aanpak locatie Avonturier, versiedatum september 2020; 

 Telefonisch gesprek op 13-9-2021 met medewerker van salaris- en personeelsadministratie 

van Hoera Kindercentra. 

 Mailwisselingen met medewerker van salaris- en personeelsadministratie in periode 11-8 t/m 

13-9 
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Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

KDV Hoera Koningslust, Avonturier beschikt naast een algemeen pedagogisch beleidsplan van 

Hoera, ook over een locatiespecifiek pedagogisch werkplan. Dit plan omschrijft de concrete 

praktische uitvoering en is afgeleid van het algemeen pedagogisch beleid.  

 

De volgende vereiste voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 

 verantwoorde dagopvang; 

 volgen van de ontwikkeling van het kind en doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en 

buitenschoolse opvang; 

 mentorschap;  

 werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep; 

 wennen aan een nieuwe stamgroep; 

 verlaten van de stamgroep(ruimte); 

 gebruik van extra dagdelen; 

 taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers  

Op deze locatie is er geen sprake van een afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze voorwaarde is 

daarom niet beoordeeld in dit onderzoek. 

 

De houder betrekt de vaste beroepskracht bij het beleid door onderwerpen uit het pedagogisch 

beleid te bespreken tijdens de locatie- en groepsoverleggen. Ook haalt en brengt de assistent 

leidinggevende informatie ten aanzien van het pedagogisch beleid naar deze locatie. De 

pedagogisch coach begeleidt de beroepskracht waar nodig. Scholing wordt de houder aangeboden 

op diverse gebieden, zoals VVE-nascholing en een verdiepingsbijeenkomst omtrent het 

kindvolgsysteem KIJK!. 

 

Uit het locatiebezoek op 19-7-2021 en de interviews met de vaste beroepskracht en de 

clustermanager blijkt dat de houder ervoor zorgt dat er bij KDV Hoera Koningslust wordt gehandeld 

conform het pedagogisch beleidsplan op één onderdeel na. In het werkplan is namelijk beschreven 

dat er op deze locatie wordt gewerkt met een peutergroep met een maximale groepsgrootte van 

12 peuters. Dit blijkt in de praktijk niet (meer) het geval, want er worden maximaal 8 peuters 
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opgevangen. De beroepskracht geeft aan dat hier ook het aantal stoelen rond de grote tafel in de 

groepsruimte op is afgestemd. Ook een overzicht van de kindregistraties (steekproef) laat zien dat 

er nooit meer dan 8 kinderen tegelijkertijd worden opgevangen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn, 

op één tekortkoming na: er wordt niet volledig gehandeld conform het beleid. De groepsgrootte 

bedraagt maximaal 8 peuters in plaats van de beschreven 12 peuters. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

De inspectie vindt plaats op maandag 19 juli 2021 tussen 9.00 en 11.30 uur. Tijdens de inspectie is 

een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd op de peutergroep. Hiervoor heeft de 

toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar 

van GGD GHOR Nederland.     

 

Tijdens de observatie zijn er 8 peuters aanwezig onder begeleiding van de vaste beroepskracht. 

Gezien zijn onder meer het fruitmoment, vrij spel binnen en een creatieve activiteit. Normaliter is 

er op deze locatie sprake van een geïntegreerde peuteropvang/basisschoolgroep; kinderen uit de 

peuteropvang en een basisschoolklas (groep 1,2 en 3) verblijven in dezelfde groepsruimte. Tijdens 

het locatiebezoek waren de basisschoolleerlingen echter niet aanwezig, omdat ze thuis in 

quarantaine zaten wegens een coronabesmetting in de klas. De pedagogische praktijk tijdens 

gezamenlijke activiteiten met de basisschoolklas zal daarom tijdens een volgende (jaarlijkse) 

inspectie geobserveerd worden. 

 

Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het 

Besluit Kwaliteit Kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat: 

 Het waarborgen van emotionele veiligheid; 

 Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

 Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 

 Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.    

 

Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 

op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de 

vier pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt. Het veldinstrument bevat 

indicatoren voor elk pedagogisch basisdoel. Deze worden gebruikt bij het beschrijven van de 

pedagogische praktijk.  

 

Waarborgen emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, 

zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.    
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Indicatoren: 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen; 

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen; 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.   

 

Praktijkobservatie  

De aanwezige vaste beroepskracht kent ieder kind in de groep. Ze noemt de kinderen regelmatig 

bij hun naam en ze weet persoonlijke bijzonderheden. De beroepskracht reageert op een warme en 

ondersteunende manier op de kinderen en verwoordt in veel situaties haar handelen. Ze gaat 

ongedwongen met hen om en heeft korte gesprekjes met de kinderen waarbij ze passende taal 

gebruikt. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de beroepskracht. Er is een 

ochtendschema met activiteiten in een herkenbare volgorde. De kinderen kennen elkaar en 

vermaken zich goed met elkaar en/of zijn bezig met hun eigen spel. De inrichting en het 

spelmateriaal bieden hiervoor voldoende mogelijkheden.  

 

Voorbeelden: 

- De beroepskracht hanteert een duidelijk ochtendritme. De dagritmekaarten worden hierbij actief 

ingezet. Overgangen tussen de verschillende activiteiten worden van tevoren gekondigd om 

kinderen hierop voor te bereiden. Het opruimen wordt door de beroepskracht begeleidt door middel 

van een voor de kinderen bekend liedje; 

- De peuters hebben zichtbaar plezier met elkaar. Ze kennen elkaar goed en ieder kind heeft 

voldoende speelmaatjes waarmee het zich vertrouwd voelen. Ze laten hun emoties zien: zijn blij, 

boos, verdrietig naar gelang wat zich voordoet. De emoties passen bij deze situaties en de 

beroepskracht gaat hier sensitief mee om. Zo merkt de beroepskracht het direct op als een peuter 

wat verdrietig oogt: 'Kom eens bij mij, want je kijkt een beetje sip. Wat is er gebeurd?'. Ze luistert 

naar het kind en benadert het positief. Het euvel is snel opgelost hierdoor. 

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan het borgen van de emotionele veiligheid van de 

kinderen. 

 

Persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.     

 

Indicatoren: 

- Beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen; 

- Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en de individuele kinderen; 

- Kinderen hebben de mogelijkheid om leerervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting.   

 

Observatie: 

De beroepskracht heeft een herkenbare dagindeling met voldoende programmaonderdelen die 

kansen bieden voor gesprek en leermomenten. Het programma wordt benut voor uitdaging, 

stimulans en plezier voor de kinderen. Er is een goede balans tussen vrij spel en gestructureerde 

activiteiten die met een doel gepland zijn. De beroepskracht is betrokken bij de kinderen door met 

aandacht naar hen te luisteren en aan te sluiten op hetgeen het kind vertelt.  
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Voorbeelden: 

- Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde gevarieerde activiteiten die diverse 

ontwikkelingsgebieden stimuleren. De kinderen hebben zichtbaar plezier tijdens de leer- en 

ervaringskansen die ze krijgen aangeboden. Zo benoemen de peuters met elkaar de kleuren van 

de wascokrijtjes en potloden tijdens het tekenen en sluit de beroepskracht hierbij aan op hetgeen 

de kinderen vertellen waardoor er gesprekjes op gang komen. De beroepskracht ondersteunt de 

kinderen op passende wijze, zowel individueel als in een klein groepje.   

- In het ochtendprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op taalverrijking en 

aangepast zijn aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er wordt voorgelezen, liedjes 

gezongen en de kinderen worden door de beroepskracht gestimuleerd om hun gevoel en 

ervaringen in woorden te uiten. 

- In de groepsruimte zijn verschillende hoeken ingericht, zoals een huishoek en een bouwhoek. Het 

meeste spelmateriaal is goed bereikbaar voor de kinderen. Het speelgoed is passend voor de 

peuterleeftijd en biedt voldoende uitdaging om te ontdekken en te fantaseren. 

Een deel van het materiaal is gesloten, zoals de verf. De kinderen moeten hiervoor toestemming 

vragen aan de beroepskracht of ze het mogen gebruiken. 

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie bij 

kinderen. 

 

Conclusie 

In de praktijk is te zien dat door het handelen van de aanwezige beroepskracht de pedagogische 

aspecten van verantwoorde dagopvang gewaarborgd worden. 

Voorschoolse educatie 

Pedagogisch beleidsplan 

Sinds 1 juli 2018 dient in het pedagogisch beleidsplan een aantal wettelijk verplichte onderdelen op 

het gebied van voorschoolse educatie (VE) opgenomen te zijn. Het gaat om de volgende 

onderdelen, die op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze beschreven dienen te staan:  

 

a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 

b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van 

voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen; 

e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 

beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie en 

f. de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 

vroegschoolse educatie.     

 

De houder heeft deze onderdelen concreet in haar pedagogisch beleidsplan opgenomen. Bij de 

beoordeling is zowel het algemeen pedagogisch beleidsplan als het locatiespecifieke werkplan van 

KDV Hoera Koningslust doorgenomen. 
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VE in de praktijk  

De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat betreft alle aanvullende 

onderwerpen (a t/m f) voor voorschoolse educatie. Dit blijkt uit een praktijkobservatie, interviews 

en een documentenonderzoek. Hieronder volgt een voorbeeldbeschrijving, die deze uitvoering van 

de houder in de praktijk onderschrijven. De voorbeelden worden aan de hand van een selectie van 

de aanvullende onderwerpen beschreven.   

   

Doorlopende leerlijn en een zorgvuldige overgang tussen voor- en vroegschoolse educatie 

Bij KDV Hoera Koningslust wordt voor een inhoudelijke aansluiting gezorgd tussen voor- en 

vroegschoolse educatie doordat de peuteropvang integraal samenwerkt met het basisonderwijs op 

deze locatie. Peuters en kleuters verblijven structureel in dezelfde groepsruimte. Thema's worden 

op elkaar afgestemd en themahoeken worden door de beroepskracht en de leerkracht samen 

ingericht. Activiteiten en werkoverleggen vinden regelmatig samen plaats. Er is sprake van een 

integrale samenwerking tussen de peuteropvang en het basisonderwijs op deze locatie. 

 

Als een peuter bijna 4 jaar is, zorgt de beroepskracht voor een warme overdracht naar de 

basisschool. Ouders mogen bij het overdrachtsgesprek aanwezig zijn. Omdat er sprake is van een 

integrale samenwerking kent de leerkracht van de kleutergroep de peuters doorgaans al goed. Het 

KIJK!- registratieformulier wordt met toestemming van de ouders overgedragen. 

 

Volgen van ontwikkeling en afstemming aanbod 

Met behulp van de digitale observatiemethode Kijk! wordt de ontwikkeling van de peuters jaarlijks 

gevolgd. Indien hier aanleiding toe is, zijn de observatiemomenten frequenter. Tussentijds 

observeert de vaste beroepskracht de kinderen ook tijdens het gestructureerde 

activiteitenaanbod.   

 

Dat het aanbod van de voorschoolse educatie hier vervolgens op wordt afgestemd blijkt onder 

andere uit het interview met de vaste beroepskracht. Ze legt concreet uit hoe ze zorgt voor een 

gedifferentieerd aanbod dat passend is voor elke peuter: als enige beroepskracht van deze locatie, 

kent ze alle peuters goed en weet ze waar de kinderen in hun ontwikkeling zitten en waar ze bij 

ondersteund of uitgedaagd kunnen worden. Hier speelt ze op in door de activiteiten te 

differentiëren en door ook individueel of in kleine groepjes te werken. 

 

Er worden momenteel geen VE-geïndiceerde peuters op deze locatie opgevangen. Voor een VE-

geïndiceerde peuter wordt altijd een handelingsplan opgesteld volgens de beroepskracht en het 

pedagogisch beleidsplan. Een handelingsplan is om bovenstaande reden niet aanwezig tijdens dit 

onderzoek. 

 

Stimuleren van de ontwikkeling 

Dat de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt op de gebieden taal, rekenen, motoriek 

en sociaal emotionele ontwikkeling blijkt uit de themavoorbereiding, de praktijkobservatie en het 

interview met de beroepskracht. Er wordt gezorgd voor een divers en passend activiteitenaanbod 

waarbij er aandacht is voor de diverse ontwikkelingsgebieden. Er wordt individueel met de peuters 

gewerkt, in kleine groepjes en met de hele groep.  

 

Aanbod voorschoolse educatie 

In het pedagogisch werkplan is beschreven hoe het aanbod voorschoolse educatie zodanig is 

ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten 

minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen:  
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Voorschoolse educatie wordt op deze locatie aangeboden op maandag, woensdag en vrijdag van 

8:30 tot 12:30 uur tijdens de schoolweken. Een vierde dagdeel wordt aangeboden andere 

nabijgelegen locaties van Hoera. De locaties in Panningen en Maasbree worden specifiek benoemd 

in het werkplan. Op deze manier kan een kind in anderhalf jaar tijd tenminste 960 uur 

voorschoolse educatie ontvangen.  

 

In de praktijk is het aanbod ook zodanig ingericht dat een peuter het minimale VE-aanbod kan 

ontvangen in 1,5 jaar tijd.  

 

Beroepskracht VE-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. Dat de houder ervoor zorgt dat aan deze voorwaarde wordt voldaan blijkt uit het 

personeelsrooster (steekproef) en de observatie.  

 

Opleidings- en scholingseisen voor beroepskrachten VE 

Uit het onderzoek blijkt verder dat: 

 de vaste beroepskracht VE die momenteel worden ingezet bij KDV Hoera Koningslust beschikt 

over een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen 

cao Kinderopvang; 

 de vaste beroepskracht VE tevens over een afgeronde VE-scholing beschikt; 

 de vaste beroepskracht VE aantoonbaar ten minste taalniveau 3F beheerst, op de onderdelen 

Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.  

 

Groepsgrootte VE-groep 

Een groep waar VE wordt aangeboden mag uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen 

bestaan. Hieraan wordt niet voldaan bij KDV Hoera Koningslust aangezien er in dezelfde 

groepsruimte integraal wordt samengewerkt met kinderen uit groep 1, 2 en 3. De basisschoolgroep 

bestaat uit 31 kinderen dit schooljaar en de peutergroep uit maximaal 8 kinderen. De maximaal 

toegestane groepsgrootte wordt hiermee structureel overschreden.   

 

Dit blijkt uit het pedagogisch werkplan, de praktijkobservatie en een steekproef van de 

kindregistraties in week 27 en 28. 

 

Opleidingsplan 

De houder dient jaarlijks een opleidingsplan vast te stellen dat in elk geval tot uitdrukking brengt 

op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie worden 

onderhouden op de vijf onderwerpen die in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit VE genoemd 

zijn.   

 

Door de houder is een opleidingsplan vastgesteld voor 2021. In het scholingsplan is voor alle vijf 

onderwerpen beschreven op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht VE 

worden onderhouden.   

 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan hetgeen beschreven is in het 

opleidingsplan.   

 

Of het opleidingsplan jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt, is tijdens dit onderzoek niet 

beoordeeld aangezien er nog geen jaar voorbij is sinds de start van de exploitatie. 
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VE-programma 

KDV Hoera Koningslust maakt gebruik van de VVE-methode Uk en Puk. Dit is een landelijk erkende 

methode; middels deze methode wordt de ontwikkeling op gestructureerde en samenhangende 

wijze gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Er wordt gewerkt aan de hand van thema's.  

   

Conclusie  

Er wordt aan de getoetste VVE-voorwaarden voldaan door de houder, op één voorwaarde na: de 

maximaal toegestane groepsgrootte wordt vanwege de structurele integrale samenwerking van 

peuteropvang en basisonderwijs in één groepsruimte overschreden. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager (19-7-2021 op locatie en 13-

9-2021 telefonisch)) 

 Interview (vaste beroepskracht, geïnterviewd tijdens locatiebezoek op 19-7-2021) 

 Observatie(s) (19-7-2021) 

 Diploma/kwalificatie beroepskracht 

 Website (www.hoerakindercentra.nl) 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Personeelsrooster (week 27 en 28) 

 Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogisch beleidsplan Hoera Kindercentra (via website)) 

 Pedagogisch werkplan (versie 02-1021, locatie Hoera Koningslust) 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 

 Certificaat VE-scholing vaste beroepskracht 

 Foto's op het Ouderportaal, gemaakt tijdens het thema 'Theater' 

 Themavoorbereiding Theater 

 Kindregistratie week 27 en 28 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Van de volgende personen is geconstateerd dat ze tijdig in het personenregister kinderopvang zijn 

ingeschreven met een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG) en tijdig zijn gekoppeld aan de 

houder: 

 

- de vaste beroepskracht van KDV Hoera Koningslust (een peutergroep); 

- de onderwijsassistent van de basisschool; 

- de IB'er/kwaliteitsmedewerker van basisschool Avonturier; 

- de clustermanager van Hoera; 

- de assistent leidinggevende van Hoera Koningslust; 

- de pedagogisch coach die is toegewezen aan Hoera Koningslust.   

 

De VOG-verificatie en de koppeling in het PRK van de beide bestuurders zijn in orde.  

 

In de basisregistratie personen zijn op dit adres geen inwoners geregistreerd. Ten tijde van het 

huidig onderzoek zijn er geen stagiaires en vrijwilligers die werkzaam zijn bij Hoera Koningslust. 

 

Uit mailwisseling met een medewerker van Hoera die toegang heeft tot het personenregister, blijkt 

dat één structureel aanwezige niet beschikt over een geldige VOG en hiermee dus ook niet 

ingeschreven en gekoppeld is aan de houder. Deze structureel aanwezige betreft de leerkracht van 

de basisschool die met haar klas in dezelfde groepsruimte verblijft als de stamgroep van KDV 

Koningslust.  

   

Conclusie 

Er wordt niet volledig aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan; één VOG-

plichtige beschikt niet over een geldige VOG en is niet ingeschreven en gekoppeld in het PRK.  

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 



 

 

15 van 42 

Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 19-07-2021 

KDV Hoera Koningslust, Avonturier te Koningslust 

 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Opleidingseisen beroepskrachten 

Bij het onderzoek is het diploma van de vaste beroepskracht van KDV Hoera Koningslust 

beoordeeld. Zij beschikt over de voor de werkzaamheden passende opleiding conform de meest 

recent aangevangen cao kinderopvang.  

 

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerkers 

De pedagogisch coach van KDV Hoera Koningslust beschikt over een pedagogische 

opleidingsachtergrond conform B in de cao kinderopvang en cao sociaal werk in combinatie  

met een bewijs van afgeronde branche-erkende scholing op het gebied van coaching. Hiermee is ze 

aantoonbaar gekwalificeerd voor haar functie. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste wettelijke voorwaarden binnen dit item voldaan. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 

Tijdens de inspectie wordt er aan de beroepskracht-kindratio voldaan. Er zijn op dat moment 8 

peuters aanwezig onder begeleiding van de vaste beroepskracht.  

 

Ook uit een steekproefsgewijze controle van de presentielijsten en het personeelsrooster van week 

27 en 28 blijkt dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen dat wordt 

opgevangen. Op deze locatie worden maximaal 8 peuters opgevangen door één beroepskracht. 

 

Er worden momenteel geen stagiaires begeleid. Een beoordeling van hun inzet maakt daarom geen 

onderdeel uit van dit onderzoek.  
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Afwijkende inzet 

Bij KDV Hoera Koningslust wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. De voorwaarden 

die hierop betrekking hebben, zijn daarom niet beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

   

Achterwacht 

Op deze locatie is doorgaans één beroepskracht aanwezig. Er dient daarom een 

achterwachtregeling getroffen te zijn. Dit is het geval; de beroepskracht heeft hier kennis van 

genomen en is op de hoogte van de contactgegevens van de aangewezen achterwachten. 

De achterwachtregeling is opgenomen in het locatiespecifieke plan van aanpak dat onderdeel 

uitmaakt van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.   

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft een document opgesteld waarin het aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, staat beschreven.  

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

van het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven. 

   

 

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens het LRK 

01/01/2020 56 56 

01/01/2021 59 59 

 

 

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

Volgens de houder waren er in het jaar 2020 in totaal 174 fte beroepskrachten werkzaam bij de 

houder. De houder heeft deze informatie met inzage in haar administratie aannemelijk gemaakt. 

Het door de houder berekende totale aantal van 174 fte in vergelijking met 56 kindercentra is 

aannemelijk. Dat is gemiddeld 3,1 fte beroepskrachten per kindercentrum.  

 

Berekening minimale ureninzet 

De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt bepaald door het 

nemen van de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte 

beroepskrachten).  

 

 

 

50 uur x aantal 

kindercentra   

10 uur x aantal fte 

beroepskrachten   

Som (van 50 uur x aantal kindercentra 

+ 10 uur x aantal fte) = minimale 

ureninzet   

 2020 2800 1740 4540 

 

De minimale ureninzet voor het jaar 2020 is door de houder op juiste wijze berekend. 

 

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Uit informatie van de houder blijkt dat de houder alle beroepskrachten coaching heeft geboden en 

het volgende aantal uren daadwerkelijk heeft ingezet:  
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Minimum aantal benodigde 

ureninzet 2020 

Daadwerkelijke ureninzet in 

2020 door de houder  

Totaal in 2020 door de houder 

gerealiseerde ureninzet (pedagogisch 

coaching en beleidswerk) 

Pedagogisch 

beleidsmedewerker: 2800 

Pedagogisch coach: 1740 

Pedagogisch 

beleidsmedewerker: 3120 

Pedagogisch coach: 2680 

5800 

 

Uit deze berekening volgt dat het aantal daadwerkelijk ingezette uren aan pedagogisch beleidswerk 

en coaching ruim voldoet aan de minimale benodigde inzet van het jaar 2020. De onderbouwing is 

door de houder aangeleverd in meerdere documenten. De verantwoording van de coachingsuren 

omvat zowel directe- als indirecte uren die zijn besteed door de betreffende medewerkers. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden omtrent inzet aan pedagogisch beleidsmedewerkers 

voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in een stamgroep 

Op dit kindercentrum wordt gewerkt met één peutergroep: een groep van maximaal 8 peuters in 

de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Uit het pedagogisch werkplan, het interview met de clustermanager en 

de beroepskracht en uit de observatie van de locatie blijkt dat de peutergroep structureel wordt 

samengevoegd in dezelfde groepsruimte met kinderen uit het basisonderwijs, te weten een 

gecombineerde groep van de kleuters en groep 3. Noch de peutergroep noch de basisschoolklas 

heeft de beschikking over een afzonderlijke groepsruimte. 

 

Deze integrale samenwerking tussen peuteropvang en primair onderwijs is in overleg met de 

gemeente Peel en Maas tot stand gekomen. Een beleidsnotitie is opgesteld door de gemeente ter 

onderbouwing van deze integrale werkwijze. 

 

Doordat de groep kinderen een structurele mix vormt van kinderen uit de dagopvang met kinderen 

uit het basisonderwijs, is er geen sprake van een stamgroep volgens de definitie in het besluit 

kwaliteit Kinderopvang. Dit besluit stelt dat een stamgroep een groep kinderen in de dagopvang 

betreft en dat is niet het geval op locatie KDV Hoera Koningslust. Er is wettelijk gezien geen 

mogelijkheid om kinderen uit de dagopvang samen te voegen met kinderen uit het onderwijs. 

 

Er worden maximaal 8 peuters tegelijk opgevangen. Hierdoor zou de houder normaliter voldoen 

aan de wettelijke voorwaarde voor de maximale groepsgrootte van 16 kinderen, maar omdat er 

wettelijk gezien geen sprake is van een stamgroep door de structurele samenvoeging met 

basisschoolleerlingen én de totale groepsgrootte het maximum altijd zal overschrijden vanwege het 

aantal basisschoolkinderen (momenteel 31 leerlingen) kan niet voldaan worden aan deze 

voorwaarde.  

 

Toewijzing vaste beroepskrachten 

Er is één vaste beroepskracht werkzaam op deze locatie. Zij is tijdens de drie ochtenden dat KDV 

Koningslust geopend is, aanwezig. Hierdoor voldoet de houder automatisch aan de wettelijke 

voorwaarde voor de toewijzing van vaste beroepskrachten.  

 

Mentorschap 

Uit het pedagogisch werkplan en het gesprek met de vaste beroepskracht blijkt dat zij aan ieder 

kind als mentor is toegewezen. Zij bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de 
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ouders. Ook is zij als mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en 

het welbevinden van het kind.  

 

Informeren ouders over stamgroep en toewijzing vaste beroepskrachten 

Er wordt op deze locatie gewerkt met één stamgroep die wordt begeleid door één vaste 

beroepskracht. De ouders zijn logischerwijs op de hoogte van de stamgroep waartoe hun kind 

behoort en ze weten welke beroepskracht er op welke dag is toegewezen aan de stamgroep.  

 

Conclusie 

Er wordt niet voldaan aan de wettelijke definitie voor een stamgroep vanwege de structurele mix in 

één groep van kinderen uit de dagopvang met kinderen uit het basisonderwijs. Ook kan niet 

worden voldaan aan de maximale groepsgrootte. Aan de overige getoetste voorwaarden binnen dit 

item wordt wel voldaan. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Op deze locatie wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan een de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager (19-7-2021 op locatie en 13-

9-2021 telefonisch)) 

 Interview (vaste beroepskracht, geïnterviewd tijdens locatiebezoek op 19-7-2021) 

 Observatie(s) (19-7-2021) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Website (www.hoerakindercentra.nl) 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken (ontvangen via e-mail) 

 Presentielijsten (week 27 en 28) 

 Personeelsrooster (week 27 en 28) 

 Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogisch beleidsplan Hoera Kindercentra (via website)) 

 Pedagogisch werkplan (versie 02-1021, locatie Hoera Koningslust) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder beschikt over een beleid dat ertoe moet leiden dat de veiligheid en gezondheid van de 

op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder dient er zorg voor te dragen dat 

er op KDV Hoera Koningslust conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.  

 

Uit het huidig onderzoek blijkt dat er niet wordt gehandeld conform de beschreven beleidscyclus in 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De onderbouwing van deze bevinding is beschreven onder 

het onderstaande kopje Continue proces. 

 

Continue proces 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. Zo is beschreven dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een 

standaard agendapunt in de werk/teamoverleggen is. Ieder kwartaal worden de genomen 

maatregelen en/of de ondernomen acties geëvalueerd. Het plan van aanpak wordt hier zo  nodig op 

aangepast. 

 

Uit het huidig onderzoek blijkt echter dat deze beleidscyclus niet is gevolgd bij KDV Koningslust. De 

vaste beroepskracht geeft in het interview aan dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het 

bijbehorende plan van aanpak sinds de opening in november 2020 niet geëvalueerd en 

geactualiseerd zijn. Er zijn ook geen notulen van werkoverleggen beschikbaar waaruit een 

evaluatie blijkt. De nieuwe clustermanager (per januari 2021 gestart) geeft aan niet te weten of 

het beleid geëvalueerd is.  

Het meest actuele plan van aanpak heeft de versiedatum september 2020. Per beschreven 

maatregel is een evaluatiedatum vermeld: 09-2020. Ook hieruit blijkt dat er geen evaluatie heeft 

plaatsgevonden. 

 

Uit het bovenstaande vloeien 2 tekortkomingen voort: er wordt niet gehandeld conform het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid én er heeft geen wettelijk vereiste evaluatie plaatsgevonden 
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binnen 3 maanden na opening van het kindercentrum. De houder dient ervoor te zorgen dat het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel gehouden wordt. 

 

Voornaamste risico's 

De voornaamste risico's die specifiek voor KDV Hoera Koningslust gelden zijn bij de houder in 

beeld. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van dit kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder geval wordt 

ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.    

 

Plan van aanpak 

Bij de geïnventariseerde voornaamste risico's beschrijft de houder preventieve maatregelen en 

afspraken. Ook wordt de wijze beschreven waarop voldaan wordt aan het vierogenbeleid.  

Mocht een risico zich ondanks deze maatregelen en afspraken toch verwezenlijken, dan verwijst de 

houder naar de bijbehorende protocollen. 

   

Leren omgaan met kleine risico's 

Beroepskrachten leren kinderen omgaan met kleine risico's. In het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid staat beschreven hoe dat kinderen geleerd wordt. 

   

Achterwachtregeling 

De houder beschrijft een achterwachtregeling in het plan van aanpak voor situaties indien slechts 

één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.    

 

EHBO-aan kinderen 

Van de vaste beroepskracht is vastgesteld dat ze is gekwalificeerd voor het verlenen van eerste 

hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde 

nadere regels. Gedurende de opvang is er te allen tijde ten minste één beroepskracht aanwezig die 

gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

   

Conclusie 

Er wordt niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. Er wordt niet gehandeld conform de 

beschreven beleidscyclus in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit beleid is sinds de opening 

van het kindercentrum in november 2020 niet geëvalueerd.  

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
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na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Stichting Hoera Kindercentra heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin 

stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt 

omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden 

geboden. Deze meldcode bevat de vereiste elementen en stappen.  

 

Uit het interview met de beroepskracht en de clustermanager blijkt dat de houder de kennis en het 

gebruik van de meldcode bevordert. Ze weten hoe ze met signalen van huiselijk geweld of 

kindermishandeling moeten omgaan. 

 

Jaarlijks vinden er personeelsbijeenkomsten plaats voor alle pedagogisch medewerkers rondom 

kindermishandeling en meldcode. Hierin wordt het afwegingskader meegenomen. Ook wordt de 

meldcode onder de aandacht gebracht tijdens groepsoverleggen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden binnen het item meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager (19-7-2021 op locatie en 13-

9-2021 telefonisch)) 

 Interview (vaste beroepskracht, geïnterviewd tijdens locatiebezoek op 19-7-2021) 

 Observatie(s) (19-7-2021) 

 EHBO-certificaat (vaste beroepskracht) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (beleidsplan veiligheid en gezondheid, dagopvang Hoera 

Kindercentra, versie 2020-05) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Stichting Hoera kindercentra) 

 Format agenda locatie-overleg 

 Plan van aanpak Hoera locatie Avonturier, versiedatum september 2020   

 



 

 

22 van 42 

Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 19-07-2021 

KDV Hoera Koningslust, Avonturier te Koningslust 

 

 

Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte 

In de Wet kinderopvang worden eisen gesteld aan de inrichting en grootte van de groepsruimten 

waar de kinderen gebruik van maken. Een stamgroep heeft recht op een eigen, veilige en passend 

ingerichte groepsruimte. Per kind moet er minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

beschikbaar zijn. 

 

Afzonderlijke stamgroepruimte 

Uit de plattegrond, de observatie van de groepsruimte, het interview met de beroepskracht en het 

pedagogisch werkplan blijkt dat de peutergroep van KDV Hoera Koningslust Avonturier niet 

beschikt over een afzonderlijke stamgroepruimte. De groepsruimte wordt structureel gedeeld met 

een groep van basisschool Avonturier (gr 1,2,3) vanwege de integrale samenwerking. Deze 

basisschoolgroep bestaat momenteel uit 31 leerlingen. In dezelfde groepsruimte werken en spelen 

de peuters en de basisschoolleerlingen samen. 

 

Passende inrichting 

In de groepsruimte is het linkerdeel specifiek ingericht naar behoefte van de peuters en de 

inrichting van het rechterdeel is afgestemd op de basisschoolgroep. In het linkerdeel vindende 

peutergroepspecifieke activiteiten en aparte structurele peutergroepmomenten plaats. 

Spelmaterialen worden aangeboden in open kasten op kindhoogte door de hele groepsruimte en er 

zijn (thema)hoeken ingericht. Tijdens het vrij spel kunnen de kinderen kiezen uit spelmateriaal 

voor peuters én kleuters. In de groepsruimte is een (open) speelverdieping geplaatst die de ruimte 

in tweeën deelt. Ook wordt een deel van de aangrenzende hal gebruikt voor spelactiviteiten. De 

binnenruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen.  

 

Oppervlakte binnenspeelruimte 

Per aanwezig kind dient 3,5 m² aan binnenspeelruimte beschikbaar te zijn. Er worden maximaal 8 

peuters tegelijkertijd opgevangen bij KDV Koningslust. Daarnaast zijn er tijdens de opvang 31 

kinderen uit de basisschoolgroep aanwezig in dezelfde ruimte.  
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Bij KDV Hoera Koningslust, Avonturier worden de volgende twee ruimtes gebruikt voor de gehele 

groep kinderen: 

 

 

Groepsruimte  96 m² (linkerdeel 31,7 m² (peuters) en rechterdeel 64,3 m² 

(basisschoolleerlingen) 

Hal (gedeelte)  31,5 m² 

Totale 

oppervlakte 

 127,5 m² 

 

Deze oppervlakte is niet voldoende voor het aantal aanwezige kinderen in het kindercentrum. De 

totale oppervlakte aan binnenspeelruimte biedt plaats aan maximaal 36 kinderen (36 x 3,5 m² = 

126 m²) waar nu 39 kinderen (8 peuters en 31 leerlingen) worden opgevangen.  

 

De gemeente Peel en Maas heeft een gedoogbeleid opgesteld voor de integrale samenwerking van 

peuteropvang en basisonderwijs in dezelfde ruimte. Zoals eerder in dit rapport aangegeven biedt 

de Wet Kinderopvang echter geen mogelijkheid om onderwijs en dagopvang structureel samen te 

voegen. Dit staat in deze situatie ook een zuivere beoordeling van de binnenspeelruimte per kind in 

deze peutergroep in de weg. 

 

Buitenspeelruimte 

Een kindercentrum dient volgens de wettelijke regelgeving te beschikken over ten minste 3m² 

vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Deze buitenspeelruimte moet 

toegankelijk en passend ingericht zijn voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen 

(Artikel 10 lid 1 van het Besluit Kwaliteit Kinderopvang). Er mag geen belemmering zijn voor de 

peuters om buiten te spelen. Voor kinderen van twee jaar of ouder dient de buitenspeelruimte te 

grenzen aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd (Artikel 10 lid 3 van het Besluit 

Kwaliteit Kinderopvang). 

 

Tijdens het locatiebezoek blijkt dat er geen passend ingerichte, toegankelijke buitenruimte is die 

grenst aan het gebouw waarin KDV Koningslust gevestigd is. Met de kinderen wordt buiten 

gespeeld op het omheinde plein van het voormalig schoolgebouw dat op ongeveer 50 meter van 

het kindercentrum gelegen is. Dit speelplein is niet meer passend ingericht. Zo staat er 

bijvoorbeeld een oude zandbak met vies zand waarin de kinderen niet meer kunnen spelen. Voor 

het kindercentrum staat een speeltoestel dat geschikt is voor de peuters. Hier kan niet altijd 

gebruik van worden gemaakt, omdat er geen omheining aanwezig waardoor er een veiligheidsrisico 

(weglopen, op straat terecht komen) ontstaat. De beroepskracht ervaart een belemmering om met 

de peuters naar buiten te gaan.  

 

Tijdens het interview met de clustermanager geeft hij aan dat hij zich inspant om de 

buitenspeelruimte voor de peuters zo snel mogelijk te realiseren. Hij vertelt dat hij eerst een 

besluit moet afwachten van externe partijen i.v.m. het gebruik van het stuk grond dat nodig is 

voor deze buitenspeelruimte.  

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden voor de buitenspeelruimte. Er wordt niet 

voldaan aan de eisen die worden gesteld aan het beschikbaar hebben van een afzonderlijke, vaste 

stamgroepruimte en voldoende binnenspeelruimte voor het aantal aanwezige kinderen tijdens de 

opvang. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager (19-7-2021 op locatie en 13-

9-2021 telefonisch)) 

 Interview (vaste beroepskracht, geïnterviewd tijdens locatiebezoek op 19-7-2021) 

 Observatie(s) (19-7-2021) 

 Plattegrond (Project De Sprunk (markering verblijfsruimte peuter/onderwijsgroep)) 

 Rapport OVR KDV Hoera Koningslust, inspectiedatum 12-10-2020 
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Ouderrecht 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

De houder informeert ouders op verschillende manieren over het te voeren beleid. Dat gebeurt 

onder meer via de website, het pedagogisch beleidsplan, persoonlijke gesprekken en 

nieuwsbrieven/e-mails.  

   

Ook worden ouders voldoende geïnformeerd over de mogelijkheid tot klagen of de mogelijkheid om 

geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie kinderopvang. Het intern klachtenreglement 

en het stroomschema klachtenprocedure van Hoera is makkelijk terug te vinden op de website van 

de houder.  

 

Ouders worden geïnformeerd over het meest recente inspectierapport. Het is op de website van 

Hoera geplaatst op een makkelijk vindbare plaats. 

 

Er is op deze locatie geen sprake is van een afwijking van de beroepskracht-kindratio, omdat de 

stamgroep altijd maar door één beroepskracht wordt begeleid. Het informeren van ouders over de 

afwijkingstijden is daarom niet aan de orde. 

   

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.   

Oudercommissie 

Momenteel is er geen oudercommissie ingesteld voor KDV Hoera Koningslust. De verplichting tot 

het instellen van een oudercommissie geldt voor deze locatie ook niet omdat het een 

kindercentrum betreft waar minder dan 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich 

aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en blijft de ouders ook 

gelegenheid bieden om hieraan deel te nemen. De clustermanager geeft aan dat er dit najaar 

opnieuw een vraag voor deelname uitgaat naar de ouders van de vier kleine dorpskernen in zijn 

regio. Koningslust valt hier ook onder. 

 

Ouders worden op een alternatieve wijze voldoende betrokken bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 



 

 

26 van 42 

Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 19-07-2021 

KDV Hoera Koningslust, Avonturier te Koningslust 

 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

- wijziging van de prijs van kinderopvang.  

 

Dit gebeurt onder meer via het Servicepunt van Hoera, via berichten die op het ouderportaal 

worden geplaatst en mondeling door de beroepskracht tijdens overdrachtsmomenten en 

oudergesprekken.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden binnen het item Oudercommissie. 

Klachten en geschillen 

Klachtenprocedure 

De houder beschikt over een schriftelijk vastgelegde klachtenprocedure die voldoet aan de 

inhoudelijke vereisten. De klachtenprocedure ten behoeve van de ouders wordt op een passende 

wijze onder de aandacht gebracht via onder meer de website van de houder. Of de houder ook 

handelt overeenkomstig deze klachtenregeling is niet beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

 

Aansluiting geschillencommissie 

Stichting Hoera Kindercentra is per 22-01-2016 aangesloten bij een door de minister van Justitie 

en Veiligheid 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 wettelijk 

adviesrecht.   

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden binnen het item Klachten en Geschillen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager (19-7-2021 op locatie en 13-

9-2021 telefonisch)) 

 Interview (vaste beroepskracht, geïnterviewd tijdens locatiebezoek op 19-7-2021) 

 Website (www.hoerakindercentra.nl) 

 Klachtenregeling (Hoera Kindercentra) 

 Berichten aan ouders via het ouderportaal ingezien 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Administratie 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  

De administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 

kindercentrum en de ouder. 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
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(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Voorschoolse educatie 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 
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Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; 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; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon z ijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
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gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
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na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met ris ico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
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grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
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gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 

heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

van een kindercentrum indient en dat de houder: 
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- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang 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 Wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Hoera Koningslust, Avonturier 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 

Adres houder : Kerkstraat 32 

Postcode en plaats : 5981 CG 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 : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  E Dekkers 

P. Keur 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Peel en Maas 

Adres : Postbus 7088 
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Postcode en plaats : 5980 AB PANNINGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 19-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 22-10-2021 

Zienswijze houder : 04-11-2021 

Vaststelling inspectierapport : 09-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 16-11-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Zienswijze nav GGD-inspectie KDV Hoera Koningslust dd. 19-07-2021 

 

 

Zienswijze 

 

Hoera Koningslust is een bijzondere locatie: “De peutergroep verblijft in dezelfde groepsruimte als 

de gecombineerde basisschoolgroep (groep 1 t/m 3) van basisschool Avonturier: het is een 

geïntegreerde peuteropvang/basisonderwijsgroep. De gemeente Peel en Maas weet dat een 

dergelijke werkwijze niet is toegestaan volgens de Wet kinderopvang en Wet primair onderwijs en 

heeft hiervoor een gedoognotitie opgesteld.” (Uit: GGD Inspectierapport, conceptrapport na 

registratie dd. 19-07-2021, pag.3.) 

 

En: “Deze integrale samenwerking tussen peuteropvang en primair onderwijs is in overleg met de 

gemeente Peel en Maas tot stand gekomen. Een beleidsnotitie is opgesteld door de gemeente ter 

onderbouwing van deze integrale werkwijze.” 

(Uit: GGD Inspectierapport, conceptrapport na registratie dd. 19-07-2021, pag.17.) 

 

Bij Hoera zijn we trots op deze locatie, want door de “doorlopende leerlijn en een zorgvuldige 

overgang tussen voor- en vroegschoolse educatie Bij KDV Hoera Koningslust wordt voor een 

inhoudelijke aansluiting gezorgd tussen voor- en vroegschoolse educatie doordat de peuteropvang 

integraal samenwerkt met het basisonderwijs op deze locatie. Peuters en kleuters verblijven 

structureel in dezelfde groepsruimte. Thema's worden op elkaar afgestemd en themahoeken 

worden door de beroepskracht en de leerkracht samen ingericht. Activiteiten en werkoverleggen 

vinden regelmatig samen plaats. Er is sprake van een integrale samenwerking tussen de 

peuteropvang en het basisonderwijs op deze locatie.”  

(Uit: GGD Inspectierapport, conceptrapport na registratie dd. 19-07-2021, pag.11.)  

 

Een integrale samenwerking tussen peuteropvang en basisonderwijs is een koers die wij als Hoera 

kindercentra nadrukkelijk nastreven omdat deze in het belang is van een optimale ontwikkeling 

van de kinderen. Dit vraagt af en toe om ‘pionieren’ en over grenzen heen kijken. Ook in 

Koningslust is dit het geval. In het inspectierapport van de GGD zijn dan ook enkele 

tekortkomingen te lezen, die te maken hebben met de structurele samenvoeging van dagopvang 

en primair onderwijs in één integrale groep op deze locatie. Dergelijke tekortkomingen zijn niet te 

voorkomen, zolang de kaders uitgaan van een traditionele ‘harde’ scheiding van peuteropvang en 

onderwijs. 

 

Belangrijker vinden wij het feit dat de pedagogische praktijk bij Hoera Koningslust door de GGD 

positief beoordeeld wordt: “In de praktijk is te zien dat door het handelen van de aanwezige 

beroepskracht de pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang gewaarborgd worden.”  

(Uit: GGD Inspectierapport, conceptrapport na registratie dd. 19-07-2021, pag.10.) We vertrouwen 

er dan ook op dat we bij Hoera Koningslust onze werkwijze kunnen voortzetten. 
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