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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

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

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

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

locatie de Liaan, in verband met een verhuizing/verbouwing van locatie Kloosterstraat.  

 

In opdracht van de gemeente Peel en Maas 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 31 naar 48 kindplaatsen. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek voor registratie. Na de 

feiten over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 

   

Feiten over kinderdagopvang (KDV) Hoera Helden, locatie de Liaan 

KDV Hoera Helden, de Liaan is gevestigd op Pastoor Knippenberghstraat 29 te Helden en maakt 

onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Hoera Kindercentra. Het betreft een 

kindercentrum met twee kdv-groepen voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, waar tevens 

buitenschoolse opvang van Hoera is gevestigd.  

 

Het kinderdagverblijf biedt opvang aan voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Locatie de Liaan is een 

VE-locatie. 

 

Aanvraag en voortgang: 

De houder heeft een aanvraag voor een ophoging ingediend naar 48 kindplaatsen. Deze aanvraag 

was op 14-12-2020 compleet en is per deze datum in behandeling genomen. 

 

De aangevraagde ophoging/verhuizing heeft te maken met een verhuizing van drie kdv-groepen 

van kdv Hoera Helden, locatie Kloosterstraat van de huidige locatie aan de Kloosterstraat 14 te 

Helden; de verhuizing van één kdv-groep (0-2 jaar) naar locatie de Liaan aan de 

Knippenberghstraat 29 te Helden en twee kdv-groepen verhuizen naar de nieuwe locatie de Pas 

aan de Averbodestraat 19 te Helden. 

 

De unit voor 2 kdv-groepen zal per 1 maart 2021 gevestigd worden op de speelplaats van 

basisschool de Liaan. 

 

Tijdens dit incidentele onderzoek is er een bezoek aan de locatie gebracht. De 

verbouwing/plaatsing van de unit was op dat moment nog niet afgerond, maar mede dankzij de 

uitleg en de medewerking van de clustermanager en assistent-leidinggevende  heeft de 

toezichthouder zich een goed beeld kunnen vormen van het kindercentrum en de voorgenomen 

inrichting door de houder. Ook maakt een beoordeling van diverse documenten onderdeel uit van 

dit onderzoek. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen: 

Uit het incidentele onderzoek blijkt dat in beginsel aan de kwaliteitseisen kan worden voldaan. KDV 

Hoera Helden, locatie de Liaan kan in het LRK geregistreerd worden naar 48 kindplaatsen. 
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Voor een inhoudelijke toelichting op de getoetste items wordt verwezen naar de verdere inhoud 

van dit rapport. 

 

 

De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruiksvergunning die de 

brandweer/gemeente met betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht 

met betrekking tot het bouwbesluit afgeeft. 

 

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 en maatregelen covid-19 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. 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 heeft (op 14 december 2020) tijdig een wijzigingsformulier ingediend bij de gemeente 

Peel en Maas voor het ophogen van het aantal kindplaatsen van 31 naar 48 kindplaatsen bij KDV 

Hoera Helden, locatie de Liaan. De beoogde ingangsdatum is 1 maart 2021. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-01-2021 clustermanager en 

assistent-leidinggevende van Hoera) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (gemeente Peel en Maas d.d. 14-12-2020) 

 Landelijk Register Kinderopvang 
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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. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

Tijdens dit incidenteel onderzoek is er alleen één voorwaarde van het pedagogisch beleid 

beoordeeld. 

 

 

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 Helden, locatie 

de Liaan meegestuurd tezamen met het wijzigingsformulier naar gemeente Peel en Maas. 

 

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

beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. In deze 

beschrijving is de aangevraagde ophoging van 31 naar 48 kindplaatsen reeds verwerkt: 

 

Bij KDV Hoera Helden, locatie de Liaan wordt na de gewenste ophoging gewerkt met de volgende 

drie stamgroepen: baby-dreumesgroep genaamd Rups, dreumes-peutergroep genaamd Vlinder en  

peutergroep genaamd Panter. 

 

Leeftijd  Maximale groepsgrootte Aantal medewerkers 

0-2 jaar 

Rups 

                 16 

Max. 8 kinderen 0-1 jaar. 

1, 2, 3 of 4 

Max. 3 baby’s per pedagogisch medewerker; 

overig is afhankelijk van leeftijd en aantal. 

1-4 jaar 

Vlinder 

                 16 1, 2 of 3 

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. 

2-4 jaar 

Panter 

                 16 1 of 2 

Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker. 

 

 

Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-01-2021 clustermanager en 

assistent-leidinggevende van Hoera) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020-11-19 Pedagogisch beleidsplan Hoera kindercentra) 

 Pedagogisch werkplan (2020-11-24 Pedagogisch werkplan Hoera Helden, de Liaan) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Tijdens dit incidenteel onderzoek is er alleen één voorwaarde van het beleid veiligheid en 

gezondheid beoordeeld. 

 

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

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid met een locatie-specifiek bijbehorend plan 

van aanpak voor locatie de Liaan. In dit plan van aanpak staan nog enkele maatregelen die nog 

gerealiseerd moeten worden vóór 1 maart 2021. 

 

Dit komt overeen met de geobserveerde praktijk. Bij de eerst volgende jaarlijkse inspectie zal 

getoetst worden of de beschreven maatregelen in de praktijk overeenkomen en of de praktijk 

overeenkomt met het beleid.  

 

Tevens levert de houder een document "Bijlage V&G Richtlijnen Coronamaatregelen-aanvullingen"; 

de locatie- specifieke maatregelen voor de Liaan dienen vóór de beoogde exploitatiedatum 

beschreven te zijn en gecommuniceerd met de ouders. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-01-2021 clustermanager en 

assistent-leidinggevende van Hoera) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (d.d. 10-12-2020 locatie-specifiek plan van aanpak VG 

dagopvang Liaan) 

 d.d. 2020-12-11 Bijlage V&G Richtlijnen Coronamaatregelen-aanvullingen 
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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 

Binnenruimte 

De houder heeft een verhoging van het aantal kindplaatsen aangevraagd van 31 naar 48, waarb ij 

in verband met de verhuizing van locatie Kloosterstraat, locatie de Liaan met één extra stamgroep 

wordt uitgebreid naar 3 stamgroepen.  

 

Baby-dreumesgroep Rups en dreumes-peutergroep Vlinder worden gehuisvest in een speciaal voor 

Hoera ontwikkelde unit, die nog op de speelplaats geplaatst wordt vóór 1 maart a.s.  

Peutergroep Panter blijft gehuisvest in basisschool de Liaan.  

 

Het KDV beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig 

kind. De groepsruimtes bieden samen voldoende binnenspeelruimte voor de verzochte ophoging 

naar 48 kindplaatsen; er is minimaal 168 m² vereist waar 202,2 m² beschikbaar is.  

  Groepsruimte Rups: beschikbare aantal m² = 73,1 

  Groepsruimte Vlinder: beschikbare aantal m² = 73,1 

  Groepsruimte Panter: beschikbare aantal m² = 56 

 

Totale oppervlakte is 202,2 m² 

 

De binnenruimtes van de unit waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn ten tijde van het onderzoek nog niet passend ingericht in overeenstemming met 

het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen en heeft de toezichthouder nog niet kunnen 

beoordelen. Deze voorwaarde wordt in het eerstvolgende onderzoek beoordeeld. De groepsruimte 

van Panter blijkt wel al passend te zijn ingericht. 

 

Buitenruimte 

Er is voldoende buitenspeelruimte aanwezig voor de gevraagde ophoging van het aantal 

kindplaatsen (3 m² buitenspeelruimte per kind). 

Voor de buitenruimte maakt peutergroep Panter gebruik van het aangrenzende buitenspeelterrein 

(binnentuin) van de basisschool. De buitenruimte is omheind en er zijn voldoende mogelijkheden 

om te komen tot spel- en bewegingsactiviteiten. 

 

De aangrenzende buitenruimte voor Rups en Vlinder (unit) moet ten tijde van het onderzoek nog 

gerealiseerd worden. Er is 230 m² buitenruimte beschikbaar voor 32 kinderen. 

 

Aan de hand van een sheet legt de clustermanager en assistent-leidinggevende uit dat er een 

omheinde baby- en peuter ontdekkingstuin gerealiseerd gaat worden met o.a kunstgras, een 

zandbak, glijbaan, wilgentunnel, pas- en boomschijven, bamboe en beukenhagen.  

Ook deze beide groepen beschikken over voldoende aangrenzende buitenspeelruimte, die via een 

schuifpui toegankelijk is.  
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De buitenruimte bij de unit is ten tijde van het onderzoek onvoldoende passend ingericht in 

overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. Deze voorwaarde zal in het 

eerstvolgende jaarlijkse onderzoek beoordeeld worden. 

 

Slaapruimte  

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. In de unit worden 3 afzonderlijke 

slaapkamers, met ieder 8 bedjes gerealiseerd.  

 

Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Plattegrond (d.d. 22-09-2020 Tijdelijke uitbreiding Hoera de Liaan (unit)) 

 Informatie beschikbare buitenruimte (sheet baby- en peuter ontdekkingstuin + e-mail d.d. 08-

01-2021 over beschikbare m²) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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

 

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) 

 

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 van een kindercentrum 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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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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Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : HOERA HELDEN, locatie de Liaan 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045214204 

Aantal kindplaatsen : 31 

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 :  J. Pijls 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Peel en Maas 

Adres : Postbus 7088 

Postcode en plaats : 5980 AB PANNINGEN 
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Planning 

Datum inspectie : 05-01-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 11-01-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 20-01-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
	Wijzigingen
	Gebruikte bronnen

	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid
	Gebruikte bronnen

	Veiligheid en gezondheid
	Veiligheids- en gezondheidsbeleid
	Gebruikte bronnen

	Accommodatie
	Eisen aan ruimtes
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
	Wijzigingen

	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid

	Veiligheid en gezondheid
	Veiligheids- en gezondheidsbeleid

	Accommodatie
	Eisen aan ruimtes


	Gegevens voorziening
	Opvanggegevens
	Gegevens houder

	Gegevens toezicht
	Gegevens toezichthouder (GGD)
	Gegevens opdrachtgever (gemeente)
	Planning

	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

