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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het ophogen van kindplaatsen. In opdracht 
van de gemeente Weert heeft er een documentenonderzoek plaats gevonden of de gevraagde 
ophoging van 30 naar 40 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 van Hoera Weert, locatie Laar, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kinderdagverblijf (KDV) Hoera Weert locatie Laar 
Kinderopvang Hoera Weert is een kleinschalig kinderdagverblijf gevestigd op de Aldenheert 10 te 
Weert, gemeente Weert. Het kinderdagverblijf wordt samen met de buitenschoolse opvang van 
dezelfde houder geëxploiteerd in basisschool IKC Laar. Hoera Weert is onderdeel van de 
koepelorganisatie Hoera. Hoera kindercentra is onderdeel van Unitus welzijnsgroep voor welzijn en 
kindercentra in de gemeenten Peel & Maas, Nederweert, Weert en Leudal. Er zijn tientallen locaties 
kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 
Het kindercentrum is met 30 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen en 
bestaat uit 2 stamgroepen; een baby/dreumesgroep en een peutergroep. Op 19-10-2017 dient de 
houder een verzoek in tot ophoging kindplaatsen van 30 naar 40. Per 01-11-2017 komt er een 
stamgroep bij voor kinderen van 3 jaar of ouder.  
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspectie uit 2014 - 2016 beschreven: 
  
  
 2014: Jaarlijks onderzoek; Tekortkomingen geconstateerd rondom openingsuur KDV en het 

vierogenprincipe; 
 2015: geen jaarlijks onderzoek op dit adres omdat deze locatie tijdelijk verhuisd is; 
 2016: Incidenteel onderzoek om te beoordelen of er voldoende vierkante meters beschikbaar 

zijn voor de ophoging van 16 -> 30 kinderen; 
 2016: Jaarlijks onderzoek; Geen tekortkomingen geconstateerd. Tekortkoming uit 2014 is 

opgelost. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 19-10-2017 dient de houder bij de gemeente Weert een aanvraag in voor wijziging van het 
aantal kindplaatsen van 30 naar 40. Voor een 3+ groep van maximaal 8 kinderen. De houder geeft 
aan dat het voornemen is om per 01-11-2017 de 3+ groep in gebruik te nemen. De al reeds 
bestaande baby-groep wordt uitgebreid met 2 kindplaatsen. 
  
Uit het incidenteel onderzoek dat op 02-11-2017 is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, en uit 
de toegezonden plattegrond van de locatie, blijkt dat het kinderdagverblijf Hoera Weert locatie Laar 
over voldoende binnen- en buitenruimte beschikt om de ophoging naar 40 kindplaatsen te kunnen 
realiseren. 
  
Overtreding en overleg en overreding 
Tijdens dit onderzoek constateert de toezichthouder dat niet aan alle getoetste items wordt 
voldaan. Uit het incidenteel onderzoek dat op 02-11-2017 is uitgevoerd door de GGD Limburg-
Noord blijkt dat de houder al enkele weken van start is gegaan met opgehoogde kindplaatsen. Dit 
is in overtreding met de voorwaarde 'Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat 
een onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal 
plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke eisen.' 
  
De houder is overleg en overreding aangeboden op het onderdeel risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid van de nieuwe 3+ groep. De getoonde risico-inventarisatie blijkt onvoldoende 
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toegespitst op de situatie in de praktijk. De houder heeft binnen de afgesproken termijn de risico-
inventarisatie herzien en voldoende toegespitst op de praktijk. 
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport. 
  
Conclusie 
N.a.v. het incidenteel onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord op locatie blijkt dat 
kinderopvang Hoera, locatie Laar, over voldoende binnen- en buitenruimte beschikt om de 
ophoging naar 40 kindplaatsen te kunnen realiseren. 
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. Omdat er tijdens het incidentele onderzoek een overtreding is geconstateerd zal de GGD 
Limburg-Noord de gemeente Weert advies tot handhaven geven. De gemeente neemt het 
uiteindelijke besluit om te handhaven. De gemeente brengt u hiervan op de hoogte. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Omdat de houder al van start is gegaan voor er een inspectiebezoek heeft plaats gevonden.  
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectie bevindingen over het domein ‘Kinderopvang in de zin van de Wet 
en naleving wet- en regelgeving’. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Kinderopvang en naleving van wet- en regelgeving 
  
Per aspect worden de geconstateerde feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke criteria. 
  
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Tijdens het onderzoek voor de ophoging van het aantal kindplaatsen bij KDV Hoera, locatie Laar, 
blijkt dat de houder al van start is gegaan met ten minste 8 kinderen in de 3+ groep op woensdag-
ochtend. 
  
Dat blijkt uit blijkt uit; 
 De presentielijsten van de peutergroep. In de week van 30-10-2017 tot en met 03-11-2017. 

Op 01-11-2017 staan er op de peutergoep 22 kinderen ingepland, waarvan twee kinderen van 
drie jaar met de pen op afgemeld beschreven staan; 

 Interview beroepskrachten; 
 Interview assistent- locatieverantwoordelijke; 
  
Conclusie 
Dit is niet in overeenstemming met de voorwaarde; 'Een kindercentrum wordt niet in exploitatie 
genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie 
redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke eisen.' 
Er wordt niet aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft 
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (assistent-locatieverantwoordelijke S. 

Brunenberg d.d 02-11-2017) 
 Interview (beroepskrachten die aan het werk waren op 02-11-2017) 



 

6 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 21-11-2017 

Hoera Weert, locatie Laar te Weert 

 

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 
 
Het aangepast pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een 
beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep 3+. 
  
Opmerking: 
In het pedagogische beleidsplan van Hoera, locatie Laar, van 10/2017, wordt bij 1.6 de maximale 
groepsgrootte van de 3+ groep beschreven als zijnde 8. De aanvraag ophoging kindplaatsen is 10. 
De Babygroep wordt uitgebreid met 2 kindplaatsen. Voor de nieuwe 3+ groep zijn er maximaal 8 
plaatsen beschikbaar. 
  
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. Zo kunnen de oudste 
peuters deel nemen aan enkele activiteiten samen met de kleuterklas. Er is een leercircuit voor de 
basisschool kinderen van groep 1 t/m groep 4, waar een aantal 3-jarigen, samen met 
een beroepskracht van de peutergroep, bij aan kunnen sluiten. Als laatste wordt de mogelijkheid 
geboden om  aan te sluiten, met een klein groepje, bij de muzieklessen die worden georganiseerd 
bij de kleuters van de basisschool. 
  
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. Het vierogenbeleid is beschreven onder kopje 
1.11.2 in het pedagogisch beleidsplan. 
  
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. Zo wordt bij 1.9 in het pedagogisch werkplan het wen beleid bij instroom en het wen 
beleid bij doorstroom beschreven. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (assistent-locatieverantwoordelijke S. 

Brunenberg d.d 02-11-2017) 
 Interview (beroepskrachten die aan het werk waren op 02-11-2017) 
 Observaties (in de 3+ groepsruimte) 
 Pedagogisch werkplan (10-2017) 
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Personeel en groepen 

 
Ten behoeve van dit onderzoek is alleen het item 'opvang in groepen' beoordeeld. 
  
 
Opvang in groepen 
 
De stamgroep 3+ bestaat uit maximaal 8 kinderen van 3 tot 4 jaar.   
  
Op KDV Hoera locatie Laar zijn, na registratie van de 3+ groep, 3 stamgroepen: 
  
 baby/dreumes groep, voor maximaal 16 kinderen van 0-2 jaar; 
 peutergroep, voor maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar; 
 de 3+ groep, voor maximaal 8 kinderen van 3-4 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (assistent-locatieverantwoordelijke S. 

Brunenberg d.d 02-11-2017) 
 Interview (beroepskrachten die aan het werk waren op 02-11-2017) 
 Observaties (in de 3+ groepsruimte) 
 Pedagogisch werkplan 10/2017 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Ten behoeve van dit onderzoek is, in verband met de ophoging van het aantal kindplaatsen, 
beoordeeld of de risico-invenarisatie veiligheid en gezondheid van de nieuwe groepsruimte is 
uitgevoerd. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft op 23-10-2017 door middel van de Risicomonitor een risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid uitgevoerd op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes, waaronder 
de buitenspeelruimte. 
  
In het plan van aanpak is niet per risico een maatregel beschreven waardoor de samenhang tussen 
de veiligheid en gezondheidsrisico's en maatregelen onduidelijk is. In de risico-inventarisatie wordt 
niet duidelijk dat het een BSO ruimte betreft, met daarin spellen en knutselmateriaal die voor 
kinderen van 3 jaar niet allemaal even geschikt zijn. 
  
Op dit onderdeel is de houder overleg en overreding aangeboden, de houder dient de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid van de 3+ groep te herzien. De houder dient een risico-
inventarisatie gezondheid op te stellen voor de groepsruimte 3+ dat ook wordt gebruikt als BSO 
ruimte. 
De inventarisatie dient zich te richten op de veiligheid van het gebruik van de 3+ ruimte door 
kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar. 
  
Conclusie 
Resultaat overleg en overreding; De houder heeft de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid van de 3+ groep herzien. Het richt zich op het gebruik van de 3+ ruimte door kinderen 
in de leeftijd van 3 en 4 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (assistent-locatieverantwoordelijke S. 

Brunenberg d.d 02-11-2017) 
 Interview (beroepskrachten die aan het werk waren op 02-11-2017) 
 Observaties (in de 3+ groepsruimte) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (23-10-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (23-10-2017) 
 Actieplan veiligheid (23-10-2017) 
 Actieplan gezondheid (23-10-2017) 
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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 is. 
  
 
Binnenruimte 
 
Elke stamgroep van KDV Hoera, locatie Laar beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
  
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. 
  
Dit betekent dat men bij de nieuwe kdv-groep 3+ in totaal 8 x 3,5m² = 28 m² nodig heeft. De 
door de locatieverantwoordelijke aangeleverde vierkante meters geven aan dat er 56 m² 
beschikbaar is. Er kan dus geconcludeerd worden dat er voldoende vierkante meter 
binnenspeelruimte is voor de nieuwe kdv-groep. 
  
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. Zo is er Kapla, een poppenhuis en zijn er hoekjes gecreëerd. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
  
De aangeleverde plattegrond van de buitenspeelruimte van de 3+ groep geeft aan dat er 494m² 
beschikbaar is voor de kinderen. Deze buitenruimte wordt gedeeld met de babygroep van 
maximaal 14 kinderen, de peutergroep met maximaal 16 kinderen en de basisschool met meer dan 
20 kinderen. Het maximum aantal kinderen dat vanuit de basisschool gebruik maakt van de 
buitenruimte is de toezichthouder onbekend. 
  
Op moment van de inspectie waren er meer dan 40 kinderen tegelijkertijd aan het spelen. Hiervan 
waren er 14 van de peutergroep van Hoera en 25 van de basisschool. Als 25 kinderen van de 
basisschool, 16 kinderen van de peutergroep, 14 kinderen van de baby/dreumes groep en de 10 
kinderen van de 3+ tegelijkertijd buiten willen spelen heeft het KDV 65 x 3 m² = 195 m² 
buitenspeelruimte nodig. 
  
De plattegrond volgend, kan geconstateerd worden dat er meer dan voldoende ruimte beschikbaar 
is. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten die aan het werk waren op 02-11-2017) 
 Observaties (in de 3+ groepsruimte) 
 Plattegrond (van de buitenruimte en van de binnnenruimte) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(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 c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 g, lid 2 en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(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 e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(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 h en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit 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) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Weert, locatie Laar 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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. Visscher 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weert 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 6000AZ WEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 21-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-12-2017 
Zienswijze houder : 20-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 20-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 02-01-2018 
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Hoera Weert, locatie Laar te Weert 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Bedankt voor het inspectierapport, mooi om te lezen dat onze visie, waarden en werkwijze ook 
opgemerkt en goed beoordeeld worden door de GGD. 
De verbeterpunten die de GGD opmerkte zijn direct opgepakt. Ten aanzien van de emotionele 
veiligheid buiten die mogelijk twijfelachtig op dat moment was, zijn direct afspraken opgesteld 
met onderwijs zodat iedereen zich prettig buiten voelt. Ook is deze werkwijze in de RIE 
opgenomen. 
De hangmat was kort omschreven in de RIE, op andere locaties leek dit voldoende te zijn. Tijdens 
deze inspectie was men van mening dat dit punt niet voldoende beschreven was. Direct is er een 
protocol gemaakt zodat het voor iedereen duidelijk is hoe we de hangmat veilig gebruiken. 
Doordat Hoera flexibele opvang biedt is het soms onmogelijk om te voorspellen hoeveel kinderen 
er op een dagdeel zijn. De afgelopen periode liet een onverwachte groei zien op bepaalde 
dagdelen, vandaar de ophoging. Deze was echter een 3 tal weken te laat. Hoera Laar heeft 3 
dagdelen een paar kinderen teveel opgevangen overeenkomstig met het aantal in het LRKP. Dit 
hebben we omgebogen naar een kans om met 3+ kinderen apart een programma te draaien. 
Sigrid Seerden, clustermanager Hoerakindercentra 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Sigrid Seerden 
  
Clustermanager Weert en Nederweert 
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