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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het ophogen van het aantal kindplaatsen.  

In opdracht van de gemeente Leudal heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden om te 

beoordelen of de gevraagde ophoging doorgevoerd kan worden.  

De houder is voornemens een wijziging door te voeren van 13 naar 16 kindplaatsen. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per 

hoofdstuk uitgewerkt. 

 

Feiten over kinderdagopvang (KDV) Hoera Baexem: 

KDV Hoera Baexem is onderdeel van de koepelorganisatie Stichting Hoera Kindercentra. 

Het kinderdagverblijf bestaat uit 1 stamgroep waar maximaal 13 kinderen in de leeftijd 2 - 4 jaar 

worden opgevangen. 

Verder is deze opvang ook aangemerkt als VVE locatie; er wordt gewerkt met het 

peuterprogramma Puk & Ko. 

De peuteropvang is in basisschool 'De Harlekijn' gevestigd. Op deze locatie biedt dezelfde houder 

ook buitenschoolse opvang aan.  

De houder is intern binnen de school verhuisd naar een nieuwe groepsruimte, hierdoor heeft de 

houder een wijzigingsverzoek gedaan om de kindplaatsen op te hogen naar 16.  

 

Inspectiegeschiedenis:  

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van 

voorgaande inspecties beschreven: 

- 2017, jaarlijks onderzoek. Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan; 

- 2018, jaarlijks onderzoek. Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan; 

- 2019, jaarlijks onderzoek. Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan; 

- in 2020 en 2021 hebben er wegens corona geen inspecties plaatsgevonden op deze locatie; 

- 2022; jaarlijks onderzoek. Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen:  

Na overleg met de gemeente heeft er een locatiebezoek plaatsgevonden.  

Op basis van dit incidenteel onderzoek blijkt dat dit kindercentrum voldoet aan de eisen die worden 

gesteld om de ophoging naar 16 kindplaatsen te kunnen realiseren. Ook is gezien dat er sprake is 

van een passende inrichting van de groepsruimte. 

Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘Advies 

aan College van B&W’. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

Wijzigingen 

De houder doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld mededeling aan 

het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 

Hierbij verzoekt de houder het volgende te wijzigen: ophoging van kindplaatsen van 13 naar 16.  

 

Conclusie:  

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 
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Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang.Ook beschrijft de houder onderwerpen 

zoals de indeling en grootte van de groepen. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft het onlangs aangepaste pedagogisch beleidsplan van KDV Hoera Baexem 

meegestuurd tezamen met het wijzigingsformulier naar de gemeente Leudal. 

Conform actuele wet- en regelgeving bevat dit pedagogisch beleidsplan ten minste een concrete 

beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep. 

De aangevraagde ophoging van 13 naar 16 kindplaatsen is hierin reeds verwerkt.  

 

Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Website 

 Pedagogisch werkplan (versie 04-02-2022) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

In de Wet kinderopvang worden eisen gesteld aan de inrichting en grootte van de groepsruimten 

waar de kinderen gebruik van maken. Elke stamgroep heeft recht op een eigen, veilige en passend 

ingerichte groepsruimte. Per kind moet er minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

beschikbaar zijn. 

 

Afzonderlijke stamgroepruimte en oppervlakte binnenspeelruimte 

Uit de plattegrond en uit de observatie op locatie blijkt dat Hoera Baexem beschikt over een eigen 

afzonderlijke groepsruimte.  

Voor de ophoging naar 16 kindplaatsen is 56 m² binnenspeelruimte nodig. 

Uit de door de houder aangeleverde plattegrond is niet te herleiden wat het totaal aan m²  is 

omdat er geen maatvoering aanwezig is op de plattegrond, tevens is de plattegrond in grootte 

aangepast waardoor de schaalgrootte niet meer kloppend is. Na diverse mailtjes en verzoeken om 

een recente (formele) plattegrond aan te leveren met de juiste maatvoering, is dit niet door de 

houder verstrekt. Er is nog slechts dezelfde oudere plattegrond van 2014 aangeleverd met daarop 

in de groepsruimte handgeschreven toegevoegd, 64 m².  

Hierop is door de toezichthouder op 29-03-2022 contact gezocht met de betreffende ambtenaar 

van de gemeente Leudal. vanuit de gemeente is er toestemming gegeven om een extra 

locatiebezoek te brengen zodat de toezichthouder eigen metingen kan verrichten.  

Dit heeft op 30-03-2022 plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat de groepsruimte 7,6m x 

7,49m is. 

Dit betekend dat er in totaal 56 m².beschikbaar is. Deze oppervlakte is voldoende voor de 

ophoging van 16 kindplaatsen voor dit kindercentrum. 

 

Passende inrichting 

Uit de observatie van de binnenspeelruimte blijkt deze veilig, toegankelijk en passend ingericht is 

in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 

Buitenspeelruimte 

Per kind moet er minimaal 3 m² vaste buitenspeelruimte beschikbaar zijn. Uit de observatie ter 

plaatsen blijkt dat er voldoende m² speelruimte beschikbaar is. De buitenspeelruimte is  

aangrenzend aan het kindercentrum, het betreft een gedeelte van het bestaande schoolplein.  

 

Slaapruimte 

Op deze locatie worden alleen kinderen van 2- 4 jaar opgevangen, een slaapruimte is dan ook niet 

aanwezig en niet beoordeeld.  

 

Conclusie: 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan.  
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) (locatie bezoek 30-03-2022) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 Plattegrond (Harlekijn basisschool, versie 2014) 

 Pedagogisch werkplan (versie 04-02-2022) 

 eigen metingen toezichthouder 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Hoera Baexem 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000014119365 

Aantal kindplaatsen : 13 

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 : 5981 CG 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 : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  E Backus 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Leudal 

Adres : Postbus 3008 
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Postcode en plaats : 6093 ZG HEYTHUYSEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 30-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 01-04-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 06-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-04-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 13-04-2022 
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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. 
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