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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het ophogen van kindplaatsen. In opdracht 
van de gemeente Peel en Maas heeft er een documentenonderzoek en een onderzoek op 
locatie plaats gevonden of de gevraagde ophoging van 24-> 44 kindplaatsen. 
kindplaatsen doorgevoerd kan worden. 
  
Dit onderzoek omvat slechts een beperkt aantal items. 
 
 
 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over 
kinderdagverblijf Hoera Kessel, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kinderdagverblijf (KDV) Kessel, locatie Merwijckstraat 
Kinderdagverblijf Hoera Kessel, locatie Merwijck, gesitueerd in Integraal Kindcentrum Kessel 
(IKC), is een co-creatie van de koepelorganisatie Hoera Kindercentra (welke is aangesloten bij de 
Unitusgroep) en Stichting Prisma. Hoera kindercentra verzorgt kinderopvang in o.a. een viertal 
gemeenten in Midden-Limburg: Peel & Maas, Leudal, Nederweert en Weert. Stichting Prisma vormt 
het bevoegd gezag van 10 katholieke basisscholen, 1 openbare basisschool en een school voor 
speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. In het IKC is tevens buitenschoolse opvang 
gevestigd van dezelfde houder. 
  
Het kinderdagverbijf was met 24 kindplaatsen geregistreerd in het landelijk register kinderopvang 
en peuterspeelzalen (LRKP). Er is een ophoging aangevraagd voor 44 kindplaatsen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2015 -2016 beschreven: 
 28-05-2015: jaarlijks onaangekondigd onderzoek; tekortkomingen geconstateerd t.a.v. 

pedagogisch beleid en gezondheidsrisico in de praktijk (kruisbesmetting);  
 08-09-2015: nader onderzoek in opdracht van de gemeente Peel en Maas; tekortkomingen uit 

de vorige inspectie zijn opgelost; 
 14-12-2015: verkort onderzoek voor registratie in verband met een houderwijziging; Stichting 

Hoera kindercenttra neemt deze locatie( Peuteropvang de Kevertjes) over van Stichting 
kindcentra Peel en Maas; 

 2016: er heeft geen inspectie plaatsgevonden in verband met de verbouwing en uitbreiding 
van het IKC. 

  
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Op 28-03-2017 dient de houder bij de gemeente Peel en Maas een aanvraag in voor wijziging van 
het aantal kindplaatsen van 24-> 44.  De houder geeft aan dat het haar voornemen is om per 16-
08-2017 deze opvanglocatie in gebruik te nemen. 
  
Uit het incidenteel onderzoek (documentenonderzoek en locatiebezoek) dat op 9 mei 2017 is 
uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat het kinderdagverblijf Hoera Kessel, locatie 
Merwijck over voldoende binnen- en buitenruimte beschikt om de ophoging naar 44 kindplaatsen te 
kunnen realiseren. 
  
De houder dient zich er van te vergewissen dat men ook aan alle voorwaarden van de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen moet voldoen, die bij deze inspectie niet 
inhoudelijk zijn beoordeeld. Te denken valt aan de passende inrichting (aankleding) van de nieuwe 
groepen en van de buitenruimte. 
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Bij een volgende inspectie zal het reilen en zeilen in de praktijk van de nieuwe kdv-
groepen bekeken worden. Tevens zullen de pedagogische praktijk, de risico-inventarisaties 
veiligheid en gezondheid, het vierogenprincipe en de wijze waarop de kinderen buiten kunnen 
spelen beoordeeld worden. 
  
  
Tijdens dit onderzoek constateert de toezichthouder dat aan alle getoetste items wordt voldaan. 
  
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport. 
  
  
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de 
brandweer met betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht met 
betrekking tot het bouwbesluit afgeeft. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Ten behoeve van dit onderzoek is alleen de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan van het 
item 'werkwijze van de stamgroep' beoordeeld. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep 
De aangepaste versie van het pedagogisch werkplan (versie juli 2016) bevat in duidelijke en 
observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de 
leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
  

Leeftijd  Maximale 
groepsgrootte 

Aantal medewerkers 

0 – 2 
jaar 

Baby-dreumes groep 
12 kinderen 

1, 2 of 3  
Max. 5 kinderen per pedagogisch medewerker, waarvan 
max. 4 van 0 - 1 jaar 

2 – 4 
jaar 

Peutergroep 
16 kinderen 

1, 2 of 3 
Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker. 

2 - 4 jaar Peutergroep 
16 kinderen 

1 of 2 
Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker. 

  
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (mw. A. Sterken projectleider Hoera d.d. 09-05-2017) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera IKC Kessel, locatie Merwijckstraat 2016-

07) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Ten behoeve van dit onderzoek is in verband met de ophoging van het aantal 
kindplaatsen beoordeeld of er voldoende binnen- en buitenspeelruimte aanwezig. 
  
 
Binnenruimte 
 
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte: 
 Baby-dreumesgroep 0 - 2 jaar, maximaal 12 kindplaatsen; 
 Peutergroep (1) 2 - 4 jaar, maximaal 16 kindplaatsen; 
 Peutergroep (2) 2 - 4 jaar, maximaal 16 kindplaatsen. 
  
Dit betekent dat men bij: 
 de baby-dreumesgroep, groepsruimte N.04 in totaal 12 x 3,5m² = 42 m² nodig heeft. De 

plattegrond geeft aan dat er 57,4 m² beschikbaar is. 
 peutergroep (1), groepsruimte N.06 in totaal 16 x 3,5m² = 56 m² nodig heeft. De plattegrond 

geeft aan dat er 56,8 m² beschikbaar is.  
 peutergroep (2), groepsruimte N.13, in totaal 16 x 3,5m² = 56 m² nodig heeft. De plattegrond 

geeft aan dat er 58,2 m² beschikbaar is. 
  
Er kan dus geconcludeerd worden dat er voldoende vierkante meter binnenspeelruimte is voor alle 
drie de kdv-groepen. 
  
Omdat het een verbouwing betreft en uitbreiding betreft, kan tijdens dit onderzoek niet beoordeeld 
worden of de binnenruimte passend is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd 
van de op te vangen kinderen. Dit zal bij een volgende jaarlijkse inspectie beoordeeld worden. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Er is ruim voldoende buitenspeelruimte beschikbaar voor de aangevraagde ophoging naar 44 
kindplaatsen. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en is direct toegankelijk 
voor kinderen. Of de buitenspeelruimte passend is ingericht in overeenstemming met de leeftijd 
van de op te vangen kinderen zal in het volgende jaarlijkse onderzoek beoordeeld worden.  
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (mw. A. Sterken projectleider Hoera d.d. 09-05-2017) 
 Observaties (toezichthouder d.d. 09-05-2017) 
 Plattegrond (Project de Merwijck Kessel d.d. 02-11-2016) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : HOERA KESSEL, locatie Merwijck 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Kerkstraat 32 
Postcode en plaats : 5981CG 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 : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Pijls 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 
Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 16-05-2017 
Zienswijze houder : 30-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 30-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De voorziening in Kessel is volop in ontwikkeling. In samenwerking met de achterliggende 
partnerorganisaties werken we toe naar een integrale voorziening. Hieronder schetsen we het 
toekomstbeeld van de voorziening in Kessel: 
  
Het kindcentrum is faciliterend aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Zij zijn gehuisvest in één gebouw 
binnen de woonwijk de Merwijck in Kessel. 
Ouders zijn verbonden aan het kindcentrum in het kader van voorlichting en voorbereiding op het 
ouderschap. Mogelijk dat er ook andere instellingen een plek krijgen binnen het kindcentrum. Men 
werkt vanuit een gezamenlijk gedragen pedagogisch fundament en een gezond pedagogisch 
klimaat. Het is van grootste belang dat er binnen het kindcentrum een juiste sfeer heerst. 
Gebaseerd op inclusief werken. We leren van en met elkaar. Zelfredzaamheid komt tot 
ontwikkeling als de relatie tussen kind en medewerkers die zich kenmerkt door veiligheid. We 
dragen zorg voor een breed aanbod dat is afgestemd op de mogelijkheden van kinderen binnen 
een overzichtelijke en rijke omgeving. In het handelen van de medewerkers wordt uitgegaan van 
de verschillende talenten van kinderen. 
  
Dit alles wordt aangestuurd vanuit één centraal punt en werkend vanuit één visie. Het 
kindcentrum is een multifunctioneel gebouw dat een ontmoetingsplek is voor kind en ouder 
gerelateerde activiteiten. De omgeving en de ruimtes zijn ingericht passend bij de visie. Het kind 
uit de omgeving kan er terecht voor educatie, informatie, plezier en opvoedingsondersteuning. 
Binnen het kindcentrum werken medewerkers vanuit visie, expertise en samenwerking. 
Medewerkers van het kindcentrum kenmerken zich door vakbekwaamheid, lerend vermogen en 
(zelf)reflectie. Pedagogisch tact wordt zichtbaar en voelbaar in oprechte aandacht en de bewuste 
relatie die we aangaan met ieder kind. Samenwerking met ouders en pedagogisch handelen zijn 
onderdeel van hun basishouding. Medewerkers ervaren ruimte om te groeien, te ontwikkelen en te 
innoveren. Zij hebben plezier in hun werk en staan in verbinding met de omgeving van het kind, 
en het gezin en de samenleving. 
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