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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

In verband met een aanvraag voor registratie stelt de GGD in opdracht van de gemeente Peel en 

Maas  een onderzoek in, om te kunnen vaststellen of betreffende kinderopvangvoorziening bij de 

start van de exploitatie aan de gestelde eisen uit bovengenoemde wet voldoet. 

 

 In de praktijk is er sprake van een aanvraag voor een tijdelijke verhuizing van 2 kdv-groepen van 

locatie Kloosterstraat. In overleg met de gemeente zijn de inspectie domeinen/items bepaald. 

Achterin de rapportage kan er terug gelezen worden welke domeinen er getoetst zijn. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek voor 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 Helden, locatie de Pas 

KDV Hoera Helden, locatie de Pas wil zich vestigen op Averbodestraat 19, Helden en maakt 

onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Hoera Kindercentra. Het betreft een 

kindercentrum met twee kdv-groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

Locatie de Pas is een VE-locatie; er wordt 4 ochtenden van 8.30-12.30u gewerkt met het erkende 

VE-programma Uk & Puk. 

 

Aanvraag en voortgang: 

De houder heeft een aanvraag voor exploitatie van een kinderdagverblijf ingediend voor 32 

kindplaatsen. Deze aanvraag was op 14-12-2020 compleet en is per deze datum in behandeling 

genomen. 

 

Het betreft een tijdelijke verhuizing van drie kdv-groepen van kdv Hoera Helden, locatie 

Kloosterstraat van de huidige locatie aan de Kloosterstraat 14 te Helden van twee kdv-groepen 

naar de nieuwe locatie de Pas  aan de Averbodestraat 19 te Helden en tevens de verhuizing van 

één kdv-groep naar locatie de Liaan aan de Knippenberghstraat 29 te Helden. 

 

Locatie de Pas zal per 1 maart 2021 gevestigd worden in basisschool de Pas. In de basisschool is 

tevens voorschoolse opvang van BSO de Pas gevestigd.  

 

Tijdens dit onderzoek is er een bezoek aan de nieuwe, tijdelijke   locatie gebracht. De verbouwing 

was op dat moment nog niet afgerond, maar mede dankzij de uitleg en de medewerking van de 

clustermanager en assistent-leidinggevende heeft de toezichthouder zich een goed beeld kunnen 

vormen van het kindercentrum en de voorgenomen inrichting door de houder. Ook maakt een 

beoordeling van diverse documenten onderdeel uit van dit onderzoek. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen: 

Uit het onderzoek voor registratie blijkt dat in beginsel aan de kwaliteitseisen kan worden voldaan. 

KDV Hoera Helden, locatie de Pas kan in het LRK geregistreerd worden voor 32 kindplaatsen. 

 

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

van dit rapport. 
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De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruiksvergunning die de 

brandweer/gemeente met betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht 

met betrekking tot het bouwbesluit afgeeft. 

 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 

 



 

5 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 05-01-2021 

KDV Hoera Helden, De Pas te Helden 

 

Observaties en bevindingen 

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

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. 

 

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

gelezen en/of besproken is.  

Registratie 

Tijdens het onderzoek op locatie blijkt dat de tijdelijke voorziening nog niet in exploitatie is 

genomen. De ruimtes die voor KDV Hoera Helden, locatie de Pas bestemd zijn, moeten nog 

ingericht worden (volgens de visie van Hoera). De clustermanager geeft aan dat het KDV naar 

verwachting 1 maart 2021 van start zal gaan. 

Het onderzoek dient ervoor om vast te stellen of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. 

 

Conclusie  

Uit dit onderzoek blijkt dat de houder redelijkerwijs aan de gestelde eisen kan voldoen in 

overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. In de volgende domeinen wordt zichtbaar 

welke items er getoetst zijn. 

Wijzigingen 

De houder heeft op 14-12-2020 een wijziging ingediend (er is sprake van een verhuizing naar een 

tijdelijke locatie) voor KDV Hoera Helden, locatie de Pas. De bijbehorende gegevens zijn aangereikt 

aan het college en vervolgens verstuurd naar de GGD voor het onderzoek. De beoogde 

exploitatiedatum is 1 maart 2021 

 

Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Aanvraag Exploitatie (gemeente Peel en Maas d.d. 14-12-2020 (inclusief documenten)) 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-01-2021 clustermanager en 

assistent-leidinggevende van Hoera) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Pedagogisch beleidsplan (2020-11-19 Pedagogisch beleidsplan Hoera kindercentra) 

 Pedagogisch werkplan (Hoera Helden, locatie de Pas 2020-11) 
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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 Helden, locatie de Pas 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 stamgroepen; 

 wennen aan een nieuwe stamgroep; 

 tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist; 

 verlaten van de stamgroep(ruimte); 

 gebruik van extra dagdelen; 

 taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers. 

 

De houder is voornemens er zorg voor te dragen, dat de beroepskrachten in de praktijk handelen 

volgens het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid zal regelmatig tijdens werkoverleggen 

besproken en de beroepskrachten worden betrokken bij het opstellen, evalueren en wijzigen 

hiervan. Ook zullen ze begeleid worden door een pedagogisch coach.  

 

Of de houder er zorg voor draagt dat in de dagopvang ook daadwerkelijk conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld zal tijdens het onderzoek na exploitatie worden beoordeeld. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 

Voorschoolse educatie 

VE in het pedagogisch beleidsplan 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleid de wettelijk vanaf 1 juli 2018 verplichte onderdelen 

op het gebied van voorschoolse educatie:  
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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. Buiten een beschrijving in het locatiewerkplan wordt hier in het ouderbeleid van de 

houder nog verder op ingegaan;  

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

beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie;  

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. 

 

Uitvoering VE in de praktijk 

De uitvoering van VE in de praktijk kan tijdens het onderzoek voor registratie nog niet worden 

getoetst, aangezien de houder nog niet in exploitatie is getreden. 

 

Omvang VE 

5 Ochtenden per week wordt het peuterprogramma (VE) aangeboden van 8.30-12.30,  waarmee 

wordt voldaan aan de wettelijke norm van het bieden van voorschoolse educatie.  

 

Omvang groep en personele inzet 

De omvang van de groep en personele inzet kan tijdens het onderzoek voor registratie nog niet 

worden getoetst aangezien de houder nog niet in exploitatie is getreden.  

 

Beroepskwalificatie 

Drie beroepskrachten die naar verwachting op deze VE-locatie worden ingezet, beschikken over 

een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en 

cao Sociaal Werk. Een diploma- check vindt plaats in het  onderzoek na registratie.  

 

VE-Certificering 

Drie beroepskrachten die zullen worden ingezet beschikken over een VVE-certificaat van een VVE-

opleidingsprogramma dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie 

en dat voldoet aan de inhoudelijk gestelde eisen.Een diploma- check vindt plaats in het  onderzoek 

na registratie   

 

Taalniveau beroepskrachten 

Drie beroepskrachten die op de peutergroep gaan worden ingezet beheersen aantoonbaar ten 

minste niveau 3F, op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen. Zij beschikken over een 

opleidingsdiploma waarbinnen het vereiste taalniveau is behaald. Een taalniveau-check vindt plaats 

in het  onderzoek na registratie.    

 

Opleidingsplan VE 

Dit onderdeel wordt tijdens het onderzoek na registratie beoordeeld. 

 

VE-programma 

Binnen deze voorziening gaat men gebruik maken van de VE-methode Uk en Puk. Dit is een 

landelijk erkende methode; middels deze methode wordt de ontwikkeling gestimuleerd op het 

gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de 

hand van thema's. 
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Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden omtrent VE voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-01-2021 clustermanager en 

assistent-leidinggevende van Hoera) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020-11-19 Pedagogisch beleidsplan Hoera kindercentra) 

 Pedagogisch werkplan (Hoera Helden, locatie de Pas 2020-11) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder is in het bezit van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) rechtspersonen en 

is geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang (PRK). 

 

Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 
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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. 

 

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 heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid met een locatie-specifiek bijbehorend plan 

van aanpak voor locatie de Pas. In dit plan van aanpak staan nog enkele maatregelen die nog 

gerealiseerd moeten worden vóór 01-03-2021. 

 

Dit komt overeen met de geobserveerde praktijk. Bij de eerst volgende jaarlijkse inspectie zal 

getoetst worden of de beschreven maatregelen in de praktijk overeenkomen en of de praktijk 

overeenkomt met het beleid.  

 

Tevens levert de houder een  document "Bijlage V&G Richtlijnen Coronamaatregelen-

aanvullingen"; de locatie-specifieke maatregelen voor de Pas dienen vóór de beoogde 

exploitatiedatum beschreven te zijn en gecommuniceerd met de ouders. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-01-2021 clustermanager en 

assistent-leidinggevende van Hoera) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (d.d. 10-12-2020 locatie-specifiek plan van aanpak VG 

dagopvang de Pas) 

 2020-05, Beleidsplan veiligheid en gezondheid, dagopvang, Hoera kindercentra 
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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. Elke 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, het interview met de clustermanager en het locatiebezoek blijkt dat locatie de 

Pas beschikt over twee afzonderlijke stamgroepruimtes voor de beide kdv-groepen.  

 

Passende inrichting 

Of de inrichting daadwerkelijk passend is voor de beide groepsruimtes zal tijdens bij de volgende 

inspectie beoordeeld worden. De inrichting voor peutergroep wordt zo goed als volledig 

meegenomen vanuit de Kloostestraat. Via een sheet illustreert de clustermanager de inrichting van 

de baby-dreumesgroep.  

 

Oppervlakte binnenspeelruimte 

Per kind dient 3,5 m² aan binnenspeelruimte beschikbaar te zijn.Voor  de 32 aangevraagde 

kindplaatsen is 112 m²  binnenspeelruimte nodig, terwijl er 133,4 m²  beschikbaar is.  

 

Bij KDV Hoera Helden, locatie de Pas worden de volgende twee ruimtes gebruikt: 

 

 

baby-dreumesgroep de Kabouters   71,47 m²  

peutergroep de Reuzen   61,93 m² 

Totale oppervlakte   133,4 m² 

 

Deze oppervlakte is voldoende voor de toekenning van 32  kindplaatsen voor dit kindercentrum. 

 

 

Buitenspeelruimte 

De buitenruimte van KDV Hoera Helden, locatie de Pas is tijdens het locatiebezoek niet/deels 

ingericht, omdat de verbouwing van deze nieuwe locatie nog niet is afgerond. De clustermanager 

legt ter plaatse uit wat de plannen zijn met de buitenruimte. De houder is voornemens de 

buitenruimte passend in te richten voor de beide kdv-groepen. 

 

Op basis van de observatie is in ieder geval geconstateerd dat de buitenruimte aangrenzend is aan 

de groepsruimte waar de baby-dreumesgroep wordt opgevangen, Het kindercentrum beschikt over  

voldoende buitenspeelruimte, namelijk 149 m² (minimaal 3,5 m² per aanwezig kind vereist).  
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In een e-mail d.d. 07-01-2021 verklaart de clustermanager voor de peutergroep de omheinde tuin 

te gaan gebruiken die ook voor de baby-dreumgroep zal worden gebruikt. Er zal in de hal 

aangrenzend aan de peutergroep een deur naar de omheinde tuin worden gerealiseerd. 

 

Naast de eigen buitenruimte kan ook gebruik worden gemaakt van de speelplaats van de 

basisschool en spelen de kleuters en peuters hier samen buiten.  

 

Slaapruimte 

Deze locatie beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. De kleine slaapkamer beschikt over 4 

dubbele bedjes en een evacuatiebed. De grote slaapkamer beschikt over 8 dubbele bedjes en een 

evacuatiebed. Ook zullen de buitenbedjes vanuit de Kloosterstraat meeverhuizen.  

 

Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-01-2021 clustermanager en 

assistent-leidinggevende van Hoera) 

 Observatie(s) (d.d. 05-01-2021) 

 Plattegrond (d.d. 2020-10-13 de Pas) 

 Informatie beschikbare buitenruimte ( e-mail d.d. 07-01-2021 over beschikbare buitenruimte 

+ m²) 

 Sheet conceptinrichting BD groep de Pas 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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

 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de  

daarvoor gestelde regels. 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister 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. 

(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) 
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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 tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

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

 
 

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) 
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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) 

 

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 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; 

c. 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; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

e. 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 a ls bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 
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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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Hoera Helden, De Pas 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045214611 

Aantal kindplaatsen : 32 

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 :  J. Pijls 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Peel en Maas 

Adres : Postbus 7088 

Postcode en plaats : 5980 AB PANNINGEN 
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Planning 

Datum inspectie : 05-01-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 11-01-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 20-01-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

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