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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Op verzoek van de gemeente Peel en Maas heeft GGD Limburg Noord op 10-10-2017 een 
onaangekondigd nader onderzoek uitgevoerd bij KDV Hoera Panningen, locatie Ruijsstraat. 
  
Het nader onderzoek komt voort uit het besluit tot de aanwijzing d.d. 01-09-2017 betreffende het 
volgende item: 
 Beroepskracht-kindratio 
  
Het onderzoek heeft op locatie plaatsgevonden. 
 
  
  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
KDV Hoera Panningen, locatie Ruijsstraat en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste 
bevindingen. Deze worden elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  
Feiten over Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Panningen, locatie Ruijsstraat 
Kinderdagverblijf (KDV) locatie Ruijsstraat is één van de locaties van Hoera Kindercentra in de 
gemeente Peel en Maas. Deze locatie heeft 4 stamgroepen: een baby-dreumesgroep, een verticale 
groep, een peutergroep en een flexgroep en is met 62 kindplaatsen opgenomen in het landelijk 
register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Naast de vier stamgroepruimten is er een ruime speelhal waar de kinderen kunnen spelen. Op de 
bovenverdieping is ook nog een ruimte waar momenteel een PSW-groep gebruik van maakt. 
KDV locatie Ruijsstraat is een locatie waar VVE aangeboden wordt. VVE staat voor vroeg- en 
voorschoolse 
educatie. Er wordt gewerkt met de methode 'Uk en Puk'. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2014 - 2017 beschreven: 
 23-06-2014: onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd, die 

eveneens in juli 2013 werden geconstateerd, ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan, de 
beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen. Daarnaast waren niet alle beroepskrachten 
VVE-gecertificeerd, werd de maximale groepsgrootte overschreden en voldeed een voorwaarde 
omtrent veiligheid niet. Er is een 'uitkomst overleg en overreding' tussen de gemeente en de 
houder met datum 29-10-2014 waarin de acties en deadlines worden benoemd die de houder 
dient uit te voeren; 

 21-07-2015: onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd ten 
aanzien van de voorschoolse educatie die per week ten minste vier dagdelen van ten minste 
2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de 
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling omvat. 
Tevens ten aanzien van: een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 
vrijwilliger, is niet ouder dan twee jaar en elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke 
vaste groepsruimte; 

 02-11-2015: nader onderzoek, de overtredingen zijn door de houder opgelost. Uit een 
steekproef blijkt dat één diploma niet aan de kwalificaties voldoet; 

 24-03-2016: onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er zijn geen tekortkomingen 
geconstateerd.Er is wel een aandachtspunt benoemd ten aan zien van de beroepskracht-
kindratio. Om deze kloppend te krijgen wordt er structureel met kinderen tussen groepen 
geschoven; 

 23-05-2017: onaangekondigd jaarlijks onderzoek; er zijn tekortkomingen geconstateerd ten 
aanzien van de maximale groepsgrootte (voorschoolse educatie), opvang in groepen en de 
beroepskracht-kindratio; 

 10-08-2017: onaangekondigd nader onderzoek; aan twee van de drie onderzochte 
voorwaarden wordt nu voldaan.  De voorwaarde waaraan wederom niet wordt voldaan, betreft 
de beroepskracht-kindratio. 
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Bevindingen op hoofdlijnen huidig nader onderzoek 
De toezichthouder heeft tijdens deze inspectie (nader onderzoek) op 10 oktober 2017 één 
voorwaarde onderzocht; het betreft de beroepskracht-kindratio. 
  
Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat: 
  De overtreding ten aanzien van de beroepskracht-kindratio is hersteld. 
Zie voor de totstandkoming van de conclusie de toelichting verderop in het rapport. 
  
  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen'. 
Binnen dit domein is, in het kader van het nader onderzoek één voorwaarde omtrent 
beroepskracht-kindratio onderzocht. 
  
Er is beoordeeld of de eerder geconstateerde tekortkoming inmiddels is opgelost. 
  
  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Bij dit nader onderzoek heeft zowel een locatiebezoek als een documentenonderzoek 
plaatsgevonden via 'Konnect' en 'PlanRad'. 
  
Het onderzoek naar de beroepskracht-kindratio heeft zich gericht op de inspectiedag en op de 
roosters en presentielijsten van de weken 38 t/m 40 van het jaar 2017. 
Hierbij is bekeken of er, conform de kindaantallen, steeds het minimaal aantal vereiste 
beroepskrachten is ingezet. 
Na het onderzoek is gebleken dat er geen overtredingen worden geconstateerd. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 10-10-2017 clustermanager mw. H. 

Vullings) 
 Interview (d.d. 10-10-2017 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 10-10-2017 4 kdv-groepen) 
 Presentielijsten (week 38 t/m 40 van 2017 (Konnect)) 
 Personeelsrooster (week 38 t/m 40 van 2017 (Planrad)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Panningen, locatie Ruijsstraat 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 62 
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 : 10-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2017 
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