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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 jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te ma ken zijn de inspectieactiviteiten met
behulp van het model risicoprofiel bepaald.
Risicogestuurd toezicht betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder
intensief waar gebleken is dat dit kan. Hierbij ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde jaarlijkse onderzoek. Na de feiten
over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per
hoofdstuk uitgewerkt.
Feiten over kindercentrum Hoera Groenling te Panningen. Deze kinderopvang is onderdeel van de
koepelorganisatie Hoera Kinderopvang. Het kindercentrum is gevestigd in een brede
maatschappelijke voorziening, waaronder een basisschool, de GGD (consultatiebureau) en
Daelzicht.
Locatie de Groenling is een geregistreerde VVE locatie. Er wordt 4 ochtenden in de week gewerkt
met een erkend VVE programma Uk & Puk. Ten tijde van de inspectie staat het thema 'de winkel/
supermarkt' centraal.
De beroepskrachten tonen een betrokken en open houding tijdens de inspecties, waardoor de
interviews en het verkrijgen van informatie soepel verloopt.
Inspectiegeschiedenis
27-10-2020: na herstelaanbod (voorwaarde ouderrecht) voldoet de houder aan de getoetste eisen
van de Wet Kinderopvang.
Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek (13-07-2021)
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet
kinderopvang.
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Voor meer informatie en 'opmerkingen' zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand
‘advies aan
College van B&W’.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
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.
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.
Pedagogische praktijk
Observatie van de praktijk
De observatie vindt plaats op 13-07-2021 van 08.30 tot 11.00.
Hiervoor heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische
praktijk 0-4 jaar. Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn
benoemd in het Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat:
A: Het waarborgen van emotionele veiligheid;
B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;
C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;
D: 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.Van de vier
pedagogische doelen zijn in deze rapportage 3 nader uitgewerkt:
A: 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;
Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden:
Babygroep: De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te
maken, aan te raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s (sensitiefresponsief).
Er heerst een prettige en rustige sfeer op de groep. Dit dragen de beroepskrachten ook uit qua
houding.
Het licht is gedimd en er wordt een rustgevend muziekje aangezet.
Verder vertelt de beroepskracht hoe ze proberen het beste aan te sluiten op de behoefte van de
baby's. Normaal gesproken worden er huisbezoeken ( i.v.m. corona niet mogelijk) gedaan en loopt
de ouder 1 dag mee op de groep. Dit zorgt ervoor de dat de beroepskracht exact weet hoe het kind
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bijvoorbeeld graag gevoed wil worden en welke rituelen zorgen voor het waarborgen van de
emotionele veiligheid.
De beroepskracht vertelt met enthousiasme hoe het concept 'Hart voor Baby's' wordt uitgedragen
binnen Hoera.
B. Ontwikkelen van 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;
Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden:
Puk groep ( dreumesgroep): tijdens de observatie zitten de kinderen aan tafel fruit te eten. Samen
zingen de kinderen het liedje 'smakelijk eten'. Daarna worden er nog andere liedjes samen
gezongen. De kinderen mogen een liedje kiezen. Wanneer nodig worden de afbeeldingen (kaarten)
er bij gepakt om te kiezen en duidelijk te verwoorden om we lk liedje het gaat.
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Voorbeeld: een kind verslikt zich. Gaat het ? Wil je
een slokje water. De beroepskracht klopt zachtjes op de rug. Er is sprake van betrokkenheid.
Verder wordt er gepraat over het fruit en wordt het fruit benoemd. In de ruimte hangen er ook
knutselwerkjes met afbeeldingen van fruit.
De beroepskrachten hebben aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Ze vertellen
bijvoorbeeld welke kinderen nog niet kunnen lopen en hoe ze dit proberen te stimuleren. Verder
hebben ze een duidelijk beeld van de thuissituatie en eventuele bijzonderheden blijkt uit het
interview. Tevens wordt er op alle groepen gewerkt met het observatie systeem 'Kijk'.

De peutergroepen ( Uitljes en Snaveltjes)
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Voorbeeld: er
worden gesprekjes aan tafel gevoerd over de kermis. Tevens speelt de beroepskracht in op de
aandacht die een kind vraagt. Voorbeeld; juf kijk ik heb nieuwe sandalen of een jurkje. Tevens
worden kinderen gestimuleerd om vragen aan elkaar te stellen. Vraag maar aan < naam kind> of
je mee mag spelen.
Uit het interview met de beroepskrachten en de observatie blijkt dat het programma bestaat uit
vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en s timuleren diverse
ontwikkelingsgebieden.
Alles staat momenteel in het teken van de supermarkt en voedingswaren. Deze zijn zichtbaar op
de muur of hangen aan het plafond. Daarnaast is er een winkelhoek ingericht.
De beroepskrachten vertellen welke kinderen waar ondersteuning nodig hebben en op welke
manier taal steeds terug komt in het programma Voorbeeld: vingers tellen, bekers tellen en
kleuren benoemen.
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D. Overdragen van normen en waarden
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.
Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: de
beroepskracht stimuleert het kind om zelf te zeggen dat hij iets niet fijn vindt. Of stimuleert het
kind om mee te gaan spelen.
Verder zijn er ook regels, normen en waarden waarin de beroepskrachten zelf het juiste voorbeeld
laten zien door rustig te praten, alstublieft en dankjewel te zeggen.
De beroepskrachten herinneren de kinderen op een rustige en professionele manier aan de regels.
<naam kind> ga je op de billen zitten. Even handen wassen <naam kind>.
De hierboven uitgewerkte voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel voor normen
en waarden bij kinderen.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
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:

de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling;

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

de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen;

het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en

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 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. De houder heeft
deze onderdelen concreet in haar pedagogisch beleidsplan opgenomen.
Bovenstaande onderwerpen worden beschreven in het beleid.
Opmerking: de houder beschrijft concreet en observeerbaar het volgende over de ruimte;
De fysieke ruimte en het spelmateriaal In iedere peutergroep van Hoera komen vijf hoeken terug:
de huishoek, de bouwhoek, de leeshoek, de exploratiehoek en de creatieve hoek. Daar waar
mogelijk wordt er voor ieder thema een (extra) themahoek of thematafel ingericht. Binnen ieder
thema wordt er gekeken welke toevoegingen er nodig zijn om het thema in de hoeken terug te
laten komen.
7 van 20
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-07-2021
Hoera Panningen, locatie Groenling te Panningen

De materialen in de ruimte sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waarin de peuters zich bevinden en
zijn zo opgesteld dat zij hen aanzetten tot spel.
De groepsruimte van de 'Uiltjes' is minimaal ingericht als het gaat om het aanzetten tot sp el.
Kortom het beleid komt niet geheel overeen met de praktijk.
Er zijn wel materialen ( winkel/ supermarkt) van het thema zichtbaar en 2 hoeken. Te denken aan
posters, knutsel werkjes en materialen ( producten van de supermarkt die er hangen)
Echter achter in de ruimte is er sprake van een 'relatief' lege hoek. Alleen enkele tafels. Het is niet
duidelijk wat het kind daar kan doen om daadwerkelijk tot spel te komen 'aansluitend aan het
thema'. De beroepskracht erkent het en vertelt dat er overleg is gew eest met de manager
hierover. Er zal zo snel mogelijk gezorgd worden voor een uitdagende en kindvriendelijk invulling
van dat deel in de ruimte.
Omvang en aanbod voorschoolse educatie
Het aanbod voorschoolse educatie bedraagt voor kinderen in totaal ten minste 960 uur vanaf de
leeftijd van tweeëneenhalf tot vier jaar. Op het kinderdagverblijf wordt 10 dagdelen van vier uur
voorschoolse educatie aangeboden. Gedurende de ochtenden is dat 4 uur.
Groepssamenstelling
Op zowel groep Uiltjes als op groep Snaveltjes is er een VE-aanbod. Ook op de Puk groep zie je
VVE al in een bepaalde hoedanigheid terug. De groep is samengesteld uit VE -geïndiceerde en nietVE-geïndiceerde (reguliere) kinderen. De peutergroep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk
aanwezige kinderen met tenminste ée ́n beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.
Kwalificaties beroepskrachten
De beroepskrachten zijn in het bezit van een getuigschrift voorschoolse educatie en beheersen
aantoonbaar ten minste niveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie
Basisschool de Groenling en Hoera kindercentra werken intensief met elkaar samen. De
beroepskrachten geven ook aan dat er sprake is van nauw contact met de s chool. Te denken aan
aan de samenwerkingsmogelijkheden en het begeleiden van een warme overdracht. Dit allemaal in
het belang van het kind. De intern begeleider komt wanneer nodig het kind observeren in de
groep. Zodat hij/zij precies kan zien wat het kind nodig heeft om een goede start te maken op de
basisschool.
Opleidingsplan
De houder heeft een opleidingsplan VE voor 2021 opgesteld. In het opleidingsplan worden kennis
en vaardigheden als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
onderhouden middels de volgende in 2021 geplande activiteiten:

scholing VE methodiek

scholing verdieping observatiemethode KIJK

Nascholing VVE - passie voor peuters

Scholing en nascholing 'Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet'.
VE Programma
Binnen dit kinderdagverblijf maakt men gebruik van de VE- methode Uk en Puk. Dit is een landelijk
erkende methode. Er wordt aan de hand van thema's gewerkt. Momenteel staat het thema
'winkel/supermarkt' centraal.
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Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
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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 beroep skrachten 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
Op basis van een steekproef zijn er 6 beroepskrachten, 1 stagiaire en een begeleider van PSW
gecontroleerd in het personenregister kinderopvang. Deze personen die bij Hoera locatie Groenling
werkzaam zijn, beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee zij zijn
ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Tevens zijn deze personen in dit systeem
gekoppeld aan de houder en zijn hun werkzaamheden begonnen, na inschrijving en koppeling aan
de houder
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Opleidingseisen
Bij het onderzoek ( steekproef) zijn de diploma's van 4 beroepskrachten beoordeeld. Zij beschikken
over de voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest recent aangevangen cao
kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie -eis en/of bewijsstuk voor een passende
opleiding.
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerkers
Daarnaast is de beroepskwalificatie van de aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker/coach
beoordeeld. Zij beschikt over de voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie -eis en/of
bewijsstuk voor een passende opleiding.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Er worden ten tijde van de inspectie voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen
dat wordt opgevangen. De volgende ratio is van toepassing op de groepen;
Peutergroep de Snaveltjes: 15 kinderen met 2 beroepskrachten
Peutergroep de Uiltjes: 9 met 2 beroepskrachten + begeleidster van PSW
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Dreumesgroep (Puk groep): 9 kinderen met 2 beroepskrachten.
Babygroep: 6 kinderen in de ochtend met de 2 beroepskrachten, in de middag 7 kinderen met 3
beroepskrachten.
Verder zijn er diverse steekproeven genomen in de presentielijsten van week 26 en 27.
Conclusie
Er wordt aan de criteria van deze voorwaarde voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij kdv Hoera locatie Groenling vindt de opvang plaats in 4 groepen:
De





indeling in basisgroepen op het kindercentrum is als volgt:
Groep Uiltjes 2 tot 4 jaar maximaal 16
Groep Snaveltjes 2 tot 4 jaar maximaal 16
Pukgroep 1 ½ tot 2 ½ jaar maximaal 16
Babygroep 0 tot 2 jaar maximaal 16

Deze groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De
stamgroepen hebben een eigen, vaste groepsruimte met vaste beroepskrachten.
Conclusie
Er w ordt aan de criteria van de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen






Interview (beroepskrachten)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Personeelsrooster (week 27 en 28)
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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 h ij/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
Hoera Kinderopvang heeft een algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid waarin is beschreven
hoe de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Het
veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de beroepskrachten, een
continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. Daarnaast is er een
locatie-specifiek actie-plan waar de locatie-gebonden maatregelen in staan.
Uit een aantal steekproeven in de praktijk ( handen wassen, kennis van
het protocol kindermishandeling - zorgen, fysieke veiligheid e.d.) blijkt dat beroepskrachten
handelen conform het plan.
Eerste hulp aan kinderen
De houder heeft er voor gezorgd dat er te allen tijde een gekwalificeerde volwassene aanwezig is
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
EHBO-certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid
Personeelsrooster (week 27 en 28)
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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 )
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 basisvoo rwaarden 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 e ducatie 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 voorsch oolse 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 )
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 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 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 EUberoepskwalificaties, 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 )
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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 ke nnis 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 )
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 h et 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;
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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 )
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)
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)
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, onde rdeel
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)
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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 )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Hoera Panningen, locatie Groenling

Website

: http://www.hoerakindercentra.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000045214697

Aantal kindplaatsen

: 64

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Peel en Maas

Adres

: Postbus 7088
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Postcode en plaats

: 5980 AB PANNINGEN

Planning
Datum inspectie

: 13-07-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 12-08-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 29-09-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 29-09-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 29-09-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 06-10-2021
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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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