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Hoera Weert, locatie Leuken te Weert 

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. 
Op verzoek van de gemeente Weert heeft GGD Limburg Noord een nader onderzoek 
uitgevoerd bij KDV Hoera Leuken in Weert. 
  
Dit nader onderzoek komt voort uit een aanwijzing van de gemeente aan de houder bij brief (d.d. 
17-08-2018) naar aanleiding van de tekortkomingen uit het onderzoek op d.d. 12-06-2018. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde nader onderzoek. Na de feiten over 
het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in het rapport per 
voorwaarde uitgewerkt. 
  
Feiten over KDV Hoera Leuken 
Hoera Leuken is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera Kindercentra. Hoera verzorgt 
kinderopvang in de gemeente Peel & Maas, Leudal, Nederweert en Weert. Vanaf januari 2017 is 
Hoera Leuken gevestigd in het integraal kindcentrum (IKC) Leuken. Hoera heeft twee groepen 
dagopvang in het IKC (met VVE-programma) en een groep voorschoolse opvang (VSO). De 
naschoolse opvang (NSO) vindt plaats bij BSO Buitengewoon Leuken in het scoutinggebouw. 
  
KDV Hoera Leuken is geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur en is in het 
LRK geregistreerd voor 30 kindplaatsen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 12 juni 2018 zijn er tekortkomingen geconstateerd. Deze 
hebben betrekking op: 
 Veiligheid en Gezondheid: het Plan van Aanpak -specifiek voor de VSO- ontbreekt. 
  
Voortgang 
Op 17 augustus 2018 heeft de gemeente Weert de houder een brief gestuurd met de aanwijzing 
om de tekortkoming te beëindigen en/of verder overtreding of een herhaling daarvan te 
voorkomen. Hierbij krijgt de houder de gelegenheid om alsnog aan de wettelijke voorschriften te 
voldoen binnen de gestelde hersteltermijn na dagtekening van de brief. 
  
De GGD Limburg Noord heeft een verzoek van de gemeente Weert ontvangen om een nader 
(administratief) onderzoek uit te voeren bij VSO Hoera Leuken tussen d.d. 18-10-2018 en d.d. 01-
11-2018. 
  
Bevindingen huidig nader onderzoek 
Op 10 oktober 2018 heeft de clustermanager van Hoera Leuken & Laar de benodigde documenten 
naar de toezichthouder gestuurd. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Hoera Weert, locatie Leuken te Weert 

 

Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Beoordeeld is of er een plan van aanpak is opgesteld waarin concreet is aangegeven welke 
maatregelen binnen welke termijn zijn genomen ten einde de genoemde risico's in te perken en de 
handelswijze indien deze risico's zich verwezenlijken (hersteltermijn 2 maanden). 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Op 10 oktober 2018 heeft de clustermanager van Hoera Leuken & Laar het aangepaste beleidsplan 
Veiligheid en Gezondheid naar de toezichthouder gestuurd. Het document is opgesteld in oktober 
2018. Aan dit document is een bijlage toegevoegd: 'Werkdocument grote risico’s locatie KDV 
IKC Leuken versie okt 2018'. 
  
Er is een locatie-specifiek plan van aanpak opgesteld gebaseerd op een risico-inventarisatie welke 
is uitgevoerd in 2017. Er wordt concreet aangegeven wat de handelswijze is indien de voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid zich voordoen. 
  
Het werkdocument bevat een matrix waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen 
binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen: 
  
  

Maatregelen / 
Gemaakte 
afspraken 

Verantwoordelijke Evaluatie 
datum 

Actualiseren nieuwe 
maatregelen / afspraken 

Datum 
actualisatie 

  
  
Conclusie 
De maatregelen zijn volgens aanwijzing opgevolgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Locatie KDV Leuken, okt. 2018) 
 Bijlage 1: Werkdocument grote risico’s locatie KDV IKC Leuken versie okt 2018 
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Hoera Weert, locatie Leuken te Weert 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Hoera Weert, locatie Leuken te Weert 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Weert, locatie Leuken 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
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 : 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 :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weert 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 6000AZ WEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 06-11-2018 
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