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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.

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 domein verder uitgewerkt.

Feiten over KDV Hoera Ittervoort
KDV Hoera Ittervoort is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera, gevestigd in de gemeenten Peel 
& Maas, Nederweert en Leudal.

Het kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang zijn gehuisvest in basisschool 'De Schakel' te 
Ittervoort. Het kinderdagverblijf heeft in augustus 2014 haar deuren in de huidige groepsruimte 
geopend.
Het kinderdagverblijf heeft één groep peuteropvang, 'de Peutertuin', bestemd voor kinderen van 2 
tot 4 jaar. De peuteropvang is momenteel 2 dagdelen per week geopend, namelijk op maandag- en 
woensdagochtend.
Op de peuteropvang wordt gewerkt volgens de principes Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 
Er wordt gewerkt aan de hand van een thema's. Al spelend verkennen de kinderen verschillende 
thema's en leren ze over de wereld om hen heen.

Het kindercentrum is met 13 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen.

Inspectiegeschiedenis

2015:
 Er is nog geen oudercommissie

Huidige bevindingen

Dit onderzoek betreft een aanvraag voor de uitbreiding van kindplaatsen van 13 naar 16 en de 
opvang zal zich gaan richten op kinderen van 0 tot 4 jaar.

Veiligheid en gezondheid
 De houder draagt er zorg voor dat de ventilatie in de gerealiseerde slaapkamer aan de normen 

(volgens de richtlijnen) voldoet binnen afzienbare tijd.
Accommodatie en inrichting
 De binnenruimte is uitgebreid met een speelhal gelegen aan het huidige lokaal en een 

slaapkamer.
 De buitenruimte zal worden uitgebreid met een aangrenzend gelegen stuk van het grasveld.

Voor verdere beschrijving zie de toelichting bij de domeinen in de rapportage.

Conclusie:
 Op grond van de observatie, plattegrond, toelichting van de houder en toegezegde 

ondernomen acties om aan de getoetste voorwaarden te voldoen is de toezichthouder van 
mening dat de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 13 naar 16 kan doorgaan.

De pedagogische praktijk en naleving van de toegezegde acties zal in de reguliere inspectie 
uitvoerig aan bod komen, welke later dit jaar (2016) zal plaatsvinden.

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

Veiligheid en gezondheid

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen 
dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:

 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In de toegezonden mail d.d. 2-6-2016 geeft de houder de maatregelen betreffende de ventilatie 
van de slaapkamer welke gerealiseerd is ten behoeve van de kinderopvang. De ramen waren reeds 
voorzien van permanente ventilatie-roosters, de houder beschrijft nu ook de komende realisatie 
van de circulatie, aan/afvoer van verse lucht om zo aan de gezondheidsrisico's te voldoen:

 We hebben ervoor gekozen om een multi-air aan te leggen voor in de slaapruimte van 
Ittervoort.

 De multi-air zullen we de komende maand aanleggen.

De acties dienen op korte termijn uitgevoerd te worden, en zullen in de reguliere inspectie getoetst 
worden.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Leijssen / mw. Hilbers)
 Observaties
 Actieplan gezondheid
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Accommodatie en inrichting

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting’. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 Binnenruimte
 Buitenspeelruimte

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

Binnenruimte

De afmeting zoals gezien in de praktijk en op de plattegrond voldoen ruimschoots aan de eisen. 
Tijdens de observatie was de inrichting nog niet volledig klaar.
De nieuw gerealiseerde inrichting is middels foto's (per mail) aan de toezichthouder toegezonden. 
De praktische uitvoering zal mogelijk nog wat aanpassingen vergen, dit omdat de 
groepssamenstelling ook anders zal worden, namelijk i.p.v. 2 - 4 jarigen zal de opvang zich nu 
gaan richten op 0 - 4 jarigen.

Er is door de houder een slaapkamer gerealiseerd waar 6 slaapplaatsen komen, er worden 3 
dubbele (hoge) bedjes geleverd.

Buitenspeelruimte

Er is een naastgelegen betegelde speelplaats met een grote zandbak, welke nu ook door de opvang 
gebruikt wordt.
Naar aanleiding van de inspectie heeft de houder in een overleg met de school nog de volgende 
afspraken gemaakt en aan de toezichthouder per mail d.d. 26-5-2016 toegestuurd:

Zojuist hebben we met school de volgende afspraken gemaakt over gebruik buitenruimte:
 We gaan de buitenruimte vergroten, er komt een stuk van het aanliggende grasveld bij de 

buitenruimte. Hier gaan we een peuterspeelhuisje plaatsen.
 Deze ruimte zal ook worden omheind. De jonge kinderen kunnen hier dan ook kruipen. Dit 

gaan we de komende maand (juni 2016) uitvoeren.
 De zandbak blijft dezelfde afmeting behouden.
 Met school is afgesproken, dat wij ten alle tijden buiten kunnen spelen.
 De kleuters zullen op bepaalde momenten ook gebruik maken van de zandbak.
 Wij willen deze momenten gebruiken zodat de peuters en kleuters elkaar kunnen ontmoeten 

en samen kunnen spelen.
 Natuurlijk zullen we ten alle tijden de veiligheid van de kinderen waarborgen. Zowel de 

leerkrachten als de pedagogisch medewerkers staan positief in deze samenwerking.
 Ik zal dit ook meenemen in het pedagogisch werkplan.

De uitvoering van deze afspraken zal in de reguliere inspectie getoetst worden.

Gebruikte bronnen:
 Observaties
 Plattegrond
 Mail d.d. 26-5-2016 van mw. Leijssen betreffende de afspraken rondom de buitenruimte
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Inspectie-items

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
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)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 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)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met 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 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Hoera Ittervoort
Website : http://www.hoerakindercentra.nl
Aantal kindplaatsen : 13
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra
Adres houder : Ruijsstraat 20
Postcode en plaats : 5981CM 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 : S. van der Ploeg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Leudal
Adres : Postbus 3008
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN

Planning
Datum inspectie : 26-05-2016
Opstellen concept inspectierapport : 06-06-2016
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 14-06-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-06-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 14-06-2016

Openbaar maken inspectierapport : 21-06-2016
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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.


