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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 maken 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 de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per onderdeel uitgewerkt.   

 

Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Haelen: 

KDV Hoera Haelen is onderdeel van Hoera kindercentra. Hoera Kindercentra biedt dag-en 

buitenschoolse opvang aan in de gemeente Peel & Maas, Nederweert, Weert en Leudal.   

 

KDV Hoera Haelen is gehuisvest in basisschool 'De Leerlingst' aan de Ringoven 7 te Haelen. Op 

deze locatie wordt gewerkt met drie stamgroepen: babygroep 't Vlinderke (0-2 jaar), dreumes-

peutergroep 't Keverke (1-4 jaar) en peutergroep 't Hommelke (2-4 jaar). Op de peutergroepen 

wordt gewerkt met het gecertificeerd VE-programma (Voorschoolse Educatie). Hoera Haelen biedt 

tevens buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.   

 

KDV Hoera Haelen staat met 44 kindplaatsen geregistreerd in het LRKP.   

 

Inspectiegeschiedenis: 

KDV Hoera Haelen wordt jaarlijks bezocht door een toezichthouder van de GGD Limburg Noord. 

Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in de periode van 2015 tot en met 2019 zijn er geen 

tekortkomingen geconstateerd.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen: 

Op grond van het huidige onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat KDV 

Hoera Haelen wederom aan alle in dit rapport getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang 

voldoet.   
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Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’. Binnen dit 

domein worden de volgende onderdelen getoetst:   

 

 Pedagogisch beleid 

 Pedagogische praktijk 

 Voorschoolse educatie 

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria. 

Pedagogisch beleid 

KDV Hoera Haelen beschikt naast een algemeen pedagogisch beleidsplan van Hoera, ook over een 

locatiespecifiek pedagogisch werkplan. Dit werkplan omschrijft de concrete praktische uitvoering en 

is afgeleid van het algemeen pedagogisch beleid. 

   

Tijdens de observatie blijkt dat er volgens het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde omtrent pedagogisch beleid voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Observatie van de praktijk 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk 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: 

 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 ten aanzien van de gebieden emotionele veiligheid en ontwikkeling van 

persoonlijke competentie.   

 

Observatiemomenten: diverse momenten op alle drie de stamgroepen. 

 

De praktijk tijdens de inspectie laat onder andere onderstaande observaties zien, waarbij a t/m d 

de wettelijke eis weergeven:  

 

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; 
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Observatie:  

 

- Bij babygroep Vlinderke is er veel aandacht voor het individuele kind. De vaste beroepskracht van 

de groep stuurt de overige invallers en boventallige BBL-er aan en doet dat op respectvolle en 

prettige wijze. Men communiceert doorlopend met alle kinderen, hoe jong ze ook zijn. De 

beroepskrachten kijken de kinderen daarbij aan en wisselen lieve woorden af met prettig fysiek 

contact. Onderling stemt men doorlopend af over bijvoorbeeld wie wanneer naar bed gaat, de fles 

krijgt, etc.    

 

- Bij babygroep Vlinderke krijgt een jonge baby op dat moment de fles van een beroepskracht in 

een comfortabele fauteuil. De beroepskracht zorgt voor een rustige situatie waarbij ze de volle 

aandacht heeft voor het kind. Terwijl ze de fles geeft vindt ze ook nog de aandacht voor haar 

invallende twee collega's en de aanwezige BBL'er. De beroepskrachten zijn in controle en 

beheersen de groep en bijbehorende werkzaamheden. Dat zorgt ondanks de drukte van het werk 

voor een rustige en gemoedelijke atmosfeer. 

 

- Op enig moment begint een baby die in de box ligt op de babygroep te huilen. Een beroepskracht 

reageert daar direct op en neemt het kindje uit de box om het vervolgens rustig bij zich te nemen 

en troost te bieden. Er wordt vervolgens samen afgestemd om het kind even in bed te laten 

slapen. 

 

- Op dreumes/peutergroep Kevertje is veel aandacht voor de wijze van communiceren met de 

kinderen. Kinderen worden op ooghoogte aangesproken en tijdens het geobserveerde buitenspel 

knopen beroepskrachten met regelmaat korte gesprekjes met de kinderen aan waarbij over en 

weer vragen worden gesteld.  

 

- Op alle groepen worden de kinderen liefdevol en vriendelijk behandeld. De beroepskrachten 

praten rustig en indien nodig bemoedigend. Ze raken kinderen geregeld liefdevol aan en zorgen 

voor een gezellige sfeer door af en toe een grapje te maken. 

 

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; 

 

Observatie: 

 

- De groepsruimte van babygroep Vlinderke is ingericht met diverse ontwikkelingsgerichte 

materialen. Zo is er een grote grondbox waar de allerjongsten rustig kunnen spelen en tijgeren 

zonder dat ze door oudere kinderen of volwassenen worden overlopen, is er leeftijdsgericht 

speelgoed, een babygym, etc. 

 

- Tijdens het eet- en drinkmoment op groep Hommeltje wordt er door de beroepskrachten 

aandacht besteed aan het herkennen en benoemen van bijvoorbeeld de kleur van de bekers die 

worden uitgedeeld. Kinderen mogen zelf een beker kiezen en benoemen daarbij welke kleur beker 

het is. Wanneer de beroepskracht de limonade inschenkt in de bekers, wordt er samen met de 

kinderen hardop meegeteld met elke beker die wordt gevuld. 

 

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; 
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Observatie: 

 

- Op peutergroep Hommelke is het thema "Ik en mijn familie". De kinderen hebben in dat kader 

foto's meegenomen van hun eigen gezin en familie. Deze foto's en de gesprekken die daarover 

worden gevoerd dragen bij aan het kennismaken met elkaar. Het thema is direct na de 

zomervakantie gestart. Het thema en de activiteiten rondom het thema dragen bij aan de 

onderlinge groepsbinding. 

 

- Wanneer er limonade wordt gedronken wordt daar een heel ritueel van gemaakt waarbij water 

door het kind van de dag wordt 'omgetoverd' in limonade. De activiteit, waarbij samen wordt 

gezongen en waarbij alle kinderen zijn betrokken draagt bij aan het groepsgevoel. 

 

- Tijdens het eten op dreumes/peutergroep Kevertje zijn de kinderen verdeeld aan een klein 

tafeltje met een beroepskracht en een grote tafel met twee beroepskrachten. Tijdens het eten 

komen er overal gesprekjes op gang. De beroepskrachten laten de kinderen kiezen welk beleg ze 

op hun boterham willen. Tijdens het eetmoment is er sprake van gezellige groepsdynamiek. 

 

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. 

 

Observatie: 

 

- Op peutergroep Hommelke zijn kinderen aanwezig met allemaal een andere behoefte en 

achtergrond. De beroepskrachten kennen die context en stemmen hun handelen daar op af. 

Sommige kinderen krijgen extra aandacht bij bijvoorbeeld het omgaan met elkaar en het spelen 

binnen afgesproken grenzen. Er wordt door de beroepskrachten duidelijk uitgelegd waarom iets wel 

of juist niet mag. 

 

- De beroepskrachten laten voorbeeldgedrag zien tijdens het handelen in hun werk. Er wordt 

gesproken met woorden als "Alsjeblieft" en "Dank je wel" en beroepskrachten en kinderen wensen 

elkaar smakelijk eten- en drinken.   

 

- Op dreumes/peutergroep Kevertje worden kinderen op subtiele maar duidelijke wijze 

aangesproken op wenselijk dan wel onwenselijk gedrag. Een kind dat tijdens het eten op staat 

krijgt te horen: "Jij mag ook even gaan zitten!". Een kind dat netjes zijn spulletjes opruimt krijgt 

een compliment en men deelt dat met de hele groep. 

 

Conclusie: 

De beroepskrachten handelen volgens de geobserveerde basisdoelen uit de Wet kinderopvang en 

geven hieraan invulling zoals deze beschreven staan. 

Voorschoolse educatie 

VE in het pedagogisch beleidsplan 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleids- en werkplan, op zo concreet en toetsbaar 

mogelijke wijze een aantal wettelijk verplichte onderdelen op het gebied van voorschoolse 

educatie:    

 

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;  
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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. 

 

Omvang VE 

De voorschoolse educatie bij KDV Hoera Haelen omvat per week 4 dagdelen van 4 uur aan 

activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. De voorziening is van 8.30-12.30 uur geopend.    

 

Dit aanbod zorgt ervoor dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in  

anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.    

 

VE-programma 

Er wordt gebruik gemaakt van de VVE-methode Uk & 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.  

   

Uitvoering VE in de praktijk  

De houder  geeft uitvoering aan het pedagogisch beleids- en werkplan wat de aanvullende 

onderwerpen voor voorschoolse educatie betreft. Dat blijkt tijdens de observatie van de 

pedagogische praktijk op VE-peutergroep Hommelke. Het thema op dat moment is "Ik en mijn 

familie". Het thema is in de ruimte goed te herkennen. 

 

Omvang groep en personele inzet 

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

aanwezige kinderen in peutergroep Hommelke bedraagt ten minste één beroepskracht 

voorschoolse educatie per acht kinderen. Er zijn namelijk op het moment van de inspectie 15 

kinderen aanwezig onder leiding van 2 beroepskrachten. 

 

Beroepskwalificatie 

Beide beroepskrachten die tijdens de inspectie op de VE-peutergroep worden ingezet beschikken 

over de juiste beroepskwalificatie (resp. MBO KV/JV en HBO Pedagogiek). Zij beschikken daarnaast 

over een bewijsstuk waaruit blijkt dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is 

gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie 

(resp. Uk&Puk en VVEBekwaam).  

 

Taalniveau beroepskrachten 

Beide beroepskrachten die tijdens de inspectie op de VE-peutergroep worden ingezet beschikken 

aantoonbaar over het vereiste 3F-taalniveau. Dat blijkt uit door de locatiemanager aangeleverde 

informatie. 
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Opleidingsplan VE 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke 

wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie worden 

onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan.  

 

Voor 2021 staan onder meer de volgende scholingen op het programma: 

- Nascholing VVE – Verdiepingsbijeenkomst omtrent het observatie- en registratieprogramma Kijk! 

- Nascholing VVE – Passie voor peuters 

- (Na)scholing Hart voor baby’s 

- Bijeenkomst fysieke houding medewerkers baby-dreumesgroep 

- (Na)scholing VVE  

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden omtrent voorschoolse educatie voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (op alle drie de stamgroepen) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020-10-01 Pedagogisch beleidsplan Hoera kindercentra) 

 Pedagogisch werkplan (2021-04-02 Pedagogisch werkplan Hoera Haelen) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2021-10-01 opleidingsplan Haelen Hoera kindercentra 

2021) 
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Personeel en groepen 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 

domein worden de volgende onderdelen getoetst:   

 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen 

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

 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beroepskrachten 

De tijdens de inspectie op de stamgroepen werkzame acht beroepskrachten, een BBL-er en 

stagiaire die worden ingezet en een zestal op deze voorziening structureel aanwezige personen 

waaronder een gymdocent en IB-er, zijn in het personenregister kinderopvang ingeschreven met 

een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG) en zijn gekoppeld aan de houder.  

 

Bestuurder(s) 

De verklaring omtrent gedrag van de twee bestuurders voldoet ook aan de vereisten zo blijkt uit 

een VOG-verificatie in het LRK. De bestuurders zijn in het personenregister kinderopvang met een 

geldige verklaring omtrent het gedrag ingeschreven en gekoppeld aan de houder.  

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden omtrent het personenregister/VOG voldaan. 

Opleidingseisen 

Beroepskwalificatie pedagogisch medewerker(s) 

De acht beroepskrachten die tijdens de inspectie op de drie stamgroepen van het KDV worden 

ingezet beschikken allen over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in 

de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk of vallen onder de 

overgangsregeling beroepskwalificaties kinderopvang.  

 

Beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Binnen Hoera kindercentra werkt men met een pedagogisch kwaliteitsteam. 

Dit pedagogisch kwaliteitsteam is als volgt samengesteld: 

 3 pedagogisch beleidsmedewerkers; 

 3 pedagogisch coaches.   

Voor de functie van pedagogisch coaches is een pedagogische opleidingsachtergrond verplicht. 

Deze wordt in de cao onderscheiden door een A- (kwalificaties die direct voldoen) en B-kwalificatie 

(kwalificatie beroepskracht in combinatie met een bewijs van gevoegde scholing op het terrein van 

coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar). Ten tijde van eerdere onderzoeken bij deze houder 

blijkt dat alle drie de coaches beschikken over een B-kwalificatie en op 08-03-2019 een 

aanvullende scholing hebben gevolgd conform de lijst met goedgekeurd branche-erkende 

scholingsaanbod, namelijk bij Cabosse. Deze scholing hebben zij inmiddels op 11-09-2019 

afgerond.  
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Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden omtrent opleidingseisen voldaan. 

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

stagiaires 

Tijdens de inspectie wordt er aan de beroepskracht-kindratio voldaan in alle stamgroepen:  

 

Stamgroep 't Vlinderke 7 kinderen  3 beroepskrachten 

Stamgroep 't Keverke 14 kinderen  3 beroepskrachten 

Stamgroep 't  Hommelke 15 kinderen  2 beroepskrachten  

 

Bij de berekening van de beroepskracht-kindratio is rekening gehouden met de leeftijd van de 

kinderen die op dat moment op de groep worden opgevangen.    

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde omtrent beroepskracht-kindratio voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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

beleidsmedewerkers/coaches 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. 

De toezichthouder vindt het door de houder berekende totale aantal van 174 fte in vergelijking met 

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

Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder 

aannemelijk bevonden.  

 

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Uit informatie van de houder die de toezichthouder heeft ingezien blijkt dat de houder alle 

beroepskrachten coaching heeft geboden en het volgende aantal uren daadwerkelijk heeft ingezet: 

 

 

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 

wordt 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 de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers 

voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op KDV Hoera Haelen wordt opvang geboden in drie stamgroepen: 

 

Stamgroep  Leeftijd  Maximale groepsgrootte  

 't Vlinderke  0-2 12  

 't Keverke  1-4 16 

 't Hommelke  2-4 16 

 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde omtrent stabiliteit van de opvang voor kinderen voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (op alle drie de stamgroepen) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

 Presentielijsten (Inspectiedag) 

 Personeelsrooster (Inspectiedag) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020-10-01 Pedagogisch beleidsplan Hoera kindercentra) 

 Pedagogisch werkplan (2021-04-02 Pedagogisch werkplan Hoera Haelen) 
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 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 

 
 

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 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) 
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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 ) 

 

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 
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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) 

 

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 geva l 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) 
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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 zijn 

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. 

(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) 
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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 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Hoera Haelen 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Aantal kindplaatsen : 44 

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 :  JP Brizzi 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Leudal 

Adres : Postbus 3008 

Postcode en plaats : 6093 ZG HEYTHUYSEN 
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Planning 

Datum inspectie : 27-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-10-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 11-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 18-11-2021 
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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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