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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. 
In opdracht van de gemeente Peel en Maas d.d. 20-09-2016 heeft naar aanleiding van het verzoek 
van de houder van Hoera Maasbree locatie KDV de Violier, een onderzoek (gericht op een beperkt 
aantal items) plaats gevonden voor ophoging kindplaatsen van van 48 -> 64. Het jaarlijkse 
onderzoek heeft op 21-01-2016 plaatsgevonden. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Maasbree, locatie 'de Violier', is gehuisvest op de Schout 3 te 
Maasbree (gemeente Peel en Maas) en is gesitueerd in de nieuwbouw van de Brede School in 
Maasbree. 
  
Hoera Maasbree 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 met tientallen locaties kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 
  
Het kinderdagverblijf heeft 48 kindplaatsen voor kinderen van 2 - 4 jaar en bestaat uit 3 
stamgroepen. 
  
De houder is voornemens om het aantal te wijzigen van 48 naar 64 kindplaatsen voor kinderen 
van 0 - 4 jaar en een extra peutergroep (3+ groep) te creëren voor kinderen van 3 en 4 jaar oud. 
De ingebruikname van de 3+ groep is gepland na de herfstvakantie 2016. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
N.a.v. het incidenteel onderzoek dat op 27-09-2016 is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord 
blijkt dat Hoera Maasbree, locatie de Violier, over voldoende binnen- en buitenruimte beschikt om 
de ophoging naar 64 kindplaatsen te kunnen realiseren. 
  
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende onderdeel in dit rapport. 
  
De houder heeft toestemming gegeven om direct een definitief rapport te ontvangen. 

 
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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Hoera Maasbree, locatie de Violier te MAASBREE 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. Binnen dit 
domein wordt één item uit het volgende onderdeel getoetst: 
 
 Pedagogisch beleid 
 
Eerst worden de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
  
Er wordt ondermeer beschreven: 
  

Leeftijd 
kinderen  

Maximale 
groepsgrootte  

Aantal medewerkers  

3 - 4 jaar 
Hans en Grietje 

               16 1 of 2 
Max. 8 kinderen 3 - 4 jaar per pedagogisch 
medewerker  

  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 27-09-2016 mevr. Oomen) 
  Pedagogisch werkplan (2016-09, Pedagogisch werkplan Hoera Maasbree, locatie Violier) 



 

5 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 27-09-2016 

Hoera Maasbree, locatie de Violier te MAASBREE 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie en inrichting'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 
 Binnenspeelruimte 
 Buitenspeelruimte 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Binnenruimte 
 
De houder heeft op 20-09-2016 een wijziging kindplaatsen ingediend voor het KDV. Het betreft een 
ophoging van 48 -> 64 kindplaatsen, namelijk 16 kindplaatsen voor een nieuwe peutergroep 'Hans 
en Grietje' (3+ groep) in het huidige BSO-lokaal. 
  
De nieuwe KDV-groep kan beschikken over 2 ruimtes:: 
 Groepsruimte 'Hans en Grietje':                      46,9 m²  
 Speelleerplein                                                38   m²  
Totaal:                                                                   84,9 m²                                                
  
Het speelleerplein is geen verkeersruimte. 
  
Volgens de Wet Kinderopvang dient er 3,5 vierkante meter binnenspeelruimte per kind aanwezig te 
zijn. De beschikbare 84,9 vierkante meter, is voldoende voor de aangevraagde ophoging van 16 
kindplaatsen. Voor 16 kindplaatsen is 56 vierkante meter binnenspeelruimte nodig. 
  
Peutergroep  'Hans en Grietje' ligt aan het gele speel/leerplein van de basisschool; dit 
speel/leerplein heeft verschillende hoeken o.a. een bouwhoek, leeshoek, keukentje, krijtbord en 
een zandwatertafel waar peuters en kleuters samen kunnen spelen als activiteit. 
  
Tijdens de volgende inspectie zal beoordeeld worden of de binnenruimte van de groepsruimte 
'Hans en Grietje' passend is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Per aanwezig kind van peutergroep 'Hans en Grietje' is ten minste 3 m² buitenspeelruimte van de 
speelplaats van de basisschool beschikbaar en toegankelijk voor de peutergroep. 
  
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en passend ingericht 
in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Plattegrond 
 Eigen metingen toezichthouder 27-09-2016 
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Hoera Maasbree, locatie de Violier te MAASBREE 

 

Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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) 

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 Maasbree, locatie de Violier 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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 :  J. Pijls 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 
Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 04-10-2016 
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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. 

 
 
 

 




