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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

In opdracht van de gemeente Nederweert is er een nader onderzoek uitgevoerd na aanleiding van 

de bevindingen die tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 oktober 2021 zijn geconstateerd. 

 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek  

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Nederweert is er een nader onderzoek uitgevoerd bij 

kinderdagverblijf Hoera Nederweert, locatie Budschop  naar aanleiding van de tekortkomingen die 

geconstateerd zijn tijdens het jaarllijkse onderzoek van 21 oktober 2021. 

 

De toezichthouder heeft op 8 februari 2022  een kort bezoek gebracht aan de locatie, waarbij de 

beroepskrachten zijn geïnterviewd en aanvullende informatie( diploma's en VE certificaten van de 

beroepskrachten op de peutergroep, roosters inzet personeel en kindlijsten) opgevraagd bij de 

houder. Op basis van deze gegevens was er een onvolledig beeld ontstaan van de situatie zoals die 

gezien is. Op 7 maart heeft de houder een toelichting gegeven aan de toezichthouder waarop er 

overleg is geweest met de gemeente om nogmaals te gaan kijken. Dit bezoek heeft op 10 maart 

plaats gevonden.  

 

 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat de tekortkomingen zijn opgelost en dat er wordt voldaan aan de 

getoetste items. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen dit domein worden de volgende items getoetst:   

• Voorschoolse educatie.  

Van de beoordeelde voorwaarden staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken 

is. 

Voorschoolse educatie 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 oktober 2021 zijn er tekortkomingen geconstateerd in de VVE 

certificering, beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang en de inrichting van de 

groepsruimte in relatie met de voorschoolse educatie volgens het pedagogisch werkplan van de 

houder.   

 

 In opdracht van de gemeente Nederweert is er een nader onderzoek uitgevoerd om te 

onderzoeken of de geconstateerde tekortkomingen tijdens het regulier onderzoek van 21 oktober 

2021 zijn opgelost.  

 

De toezichthouder heeft op 8 februari 2022  een kort bezoek gebracht aan de locatie, waarbij de 

beroepskrachten zijn geïnterviewd en aanvullende informatie( diploma's en VE certificaten van de 

beroepskrachten op de peutergroep, roosters inzet personeel en kindlijsten) opgevraagd bij de 

houder. Op basis van deze gegevens was er een onvolledig beeld ontstaan van de situatie zoals die 

gezien is. Op 7 maart heeft de houder een toelichting gegeven aan de toezichthouder waarop er 

overleg is geweest met de gemeente om nogmaals te gaan kijken. Dit bezoek heeft op 10 maart 

plaats gevonden.  

 

Naar aanleiding van beide bezoeken en de aangeleverde documenten heeft de toezichthouder 

geconstateerd dat er aan de minimale eisen is voldaan. De tekortkomingen zijn opgelost.  

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Clustermanager en assistent leidinggevende) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Locatiebezoek) 

• Website (www.hoerakindercentra.nl) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch werkplan (2021-09 Pedagogisch werkplan Hoera Nederweert locatie Budschop) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• ontwikkelplan pedagogisch medewerker 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein worden de volgende items getoetst:   

• Opleidingseisen; 

• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiares.  

Van de beoordeelde voorwaarden staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken 

is. 

Opleidingseisen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 oktober is geconstateerd dat er een beroepskracht werkzaam 

was op de groep welke niet beschikte over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

De toezichthouder heeft de diploma's van de beroepskrachten op de groep gecontroleerd. 

Geconstateerd is dat de beroepskracht zonder passende opleiding bezig is met een traject om 

alsnog een passend diploma te behalen. Deze beroepskracht wordt onder voorwaarden die 

beschreven zijn in een ontwikkelplan ingezet op de locatie. Daarnaast werken beroepskrachten die 

beschikken over een passende beroepskwalificatie. Hiermee wordt er voldaan aan de voorwaarde.  

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

stagiaires 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 oktober 2021 is geconstateerd dat er door de inzet van de 

beroepskracht zonder passende beroepskwalificatie niet was voldaan aan de beroepskracht- kind 

ratio. 

 

Tijdens dit nader onderzoek heeft de toezichthouder de diploma's van de beroepskrachten 

gecontroleerd. De toezichthouder heeft geconstateerd dat er aan de beroepskracht- kind ratio 

wordt voldaan.   

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Clustermanager en assistent leidinggevende) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Locatiebezoek) 

• Website (www.hoerakindercentra.nl) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch werkplan (2021-09 Pedagogisch werkplan Hoera Nederweert locatie Budschop) 

• ontwikkelplan pedagogisch medewerker 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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) 

 

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 
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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) 

 

Personeel en groepen 

 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(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) 

 
 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Hoera Nederweert, locatie Budschop 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl/ 

Aantal kindplaatsen : 27 

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 :  I. Janssen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nederweert 

Adres : Postbus 2728 

Postcode en plaats : 6030 AA NEDERWEERT 
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Planning 

Datum inspectie : 10-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 18-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 25-03-2022 

 

 

 

 

 

 




