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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd nader onderzoek. 
Op verzoek van de gemeente Peel en Maas heeft GGD Limburg Noord een nader onderzoek 
uitgevoerd bij Hoera Gastouderopvang. 
  
Dit nader onderzoek komt voort uit een aanwijzing van de gemeente aan de houder bij brief naar 
aanleiding van de tekortkomingen uit het onderzoek op d.d. 17-10-2018. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. Na de feiten over het 
gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in 
het rapport per item uitgewerkt.  
 
Feiten over Hoera Gastouderopvang 
Hoera Gastouderopvang is sinds 25 maart 2015 geregistreerd in het LRKP. Het gastouderbureau 
(GOB) wordt geleid door de houder, een stafmedewerker, het hoofd van het Servicepunt en drie 
bemiddelingsmedewerkers. Er zijn 80 gastouders aangesloten bij Hoera gastouderopvang.  
 
Hoera kindercentra is als organisatie al meer dan 25 jaar actief in de kinderopvang met locaties in 
de gemeentes Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert. In 2015 is Hoera ook gestart met 
gastouderopvang als aanvulling op het bestaande aanbod.  
 
Inspectiegeschiedenis 
10-02-2015: onderzoek voor registratie; geen tekortkomingen, de houder mag starten; 
09-06-2015: onderzoek na registratie; geen tekortkomingen; 
17-11-2016: jaarlijks onderzoek; 1 tekortkoming: er is geen oudercommissie ingesteld, geen 
handhaving geadviseerd, houder voldoet aan de inspanningsverplichting; 
07-12-2017: jaarlijks onderzoek; 1 tekortkoming: er is nog steeds geen oudercommissie ingesteld, 
geen handhaving geadviseerd, houder voldoet aan de inspanningsverplichting. 
17-10-2018: jaarlijks onderzoek; 2 tekortkomingen binnen het domein 'Kwaliteit gastouderbureau 
en zorgplicht: de evaluatiegesprekken met de vraagouders vinden niet structureel mondeling plaats 
en niet alle gastouders worden aantoonbaar jaarlijks (iedere 12 maanden) bezocht voor een 
voortgangsgesprek.  
 
Voortgang 
Op 10-01-2019 heeft de gemeente Peel en Maas de houder een brief gestuurd met de aanwijzing 
om overtreding van de genoemde voorschriften te beëindigen en verdere overtreding of herhaling 
te voorkomen. De houder dient de genoemde maatregelen te nemen binnen de opgelegde 
hersteltermijn van een half jaar. 
 
GGD Limburg Noord heeft op 19 juni 2019 een verzoek van de gemeente Peel en 
Maas ontvangen om een nader onderzoek uit te voeren bij Hoera Gastouderopvang na het 
verstrijken van de hersteltermijn. 
 
Bevindingen huidig nader onderzoek 
De toezichthouder heeft op 17 juli 2019 een aangekondigde inspectie uitgevoerd, waarbij de 
stafmedewerker en één bemiddelingsmedewerker bij aanwezig waren. 
Het nader onderzoek wijst uit dat de houder actie heeft ondernomen om één van de twee 
overtredingen te herstellen binnen de opgelegde hersteltermijn; alle gastouders worden nu 
aantoonbaar jaarlijks bezocht voor een voortgangsgesprek. 
Aan de overige getoetste voorwaarde wordt nog altijd niet geheel voldaan; de jaarlijkse evaluatie 
met de ouders vindt nog steeds niet structureel mondeling plaats. 
 
Voor een inhoudelijke toelichting op de getoetste voorwaarden wordt verwezen naar de verdere 
inhoud van deze rapportage. 
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Kwaliteit gastouderbureau'. Binnen 
dit domein worden het volgende onderdeel getoetst:  
 
 Kwaliteitscriteria 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Kwaliteitscriteria 

Binnen dit item is er tijdens het jaarlijks onderzoek in oktober 2018 een tekortkoming op twee 
voorwaarden geconstateerd: 
 De houder kon bij de genomen steekproef voor een aantal gastouders niet aantonen 

dat het vereiste jaarlijks voortgangsgesprek met de gastouder onderdeel was van de 
huisbezoeken die ten minste tweemaal per jaar werden uitgevoerd. 

 Uit een steekproef bleek dat er geen sprake was van een structurele jaarlijkse mondelinge 
evaluatie met de vraagouders; het evaluatieformulier werd gemaild naar de ouders en het 
werd schriftelijk vastgelegd in het geval het retour werd gestuurd door de ouders. Het 
formulier werd alleen mondeling besproken als er bijzonderheden op aangegeven waren. 

Bevindingen nader onderzoek 
Voortgangsgesprek gastouders 
Uit een steekproef van tien gastouderdossiers, het interview met de stafmedewerker en de 
bemiddelingsmedewerker en een jaarplanning blijkt dat de houder er zorg voor draagt dat alle 
gastouders (nog steeds) minimaal tweemaal per jaar worden bezocht en dat het jaarlijkse 
voortgangsgesprek hier nu wel structureel onderdeel van uitmaakt. De houder heeft het 
werkproces zodanig bijgesteld dat voor een goede borging hiervan is gezorgd. 
 
Mondelinge evaluatie vraagouders 
Uit een steekproef van acht vraagouderdossiers, het interview met de aanwezige stafmedewerker 
en bemiddelingsmedewerker én een telefonisch gesprek tijdens de inspectie met een tweede 
bemiddelingsmedewerker, blijkt dat het werkproces voor het uitvoeren van een mondelinge 
evaluatie met de vraagouders is bijgesteld, maar nog niet zodanig dat de tekortkoming in zijn 
geheel is opgelost. 
 
Het volgende is tijdens het nader onderzoek geconstateerd: 
- De vraagstelling op het evaluatieformulier is bijgesteld, zodat dit betere handvatten biedt voor de 
bemiddelingsmedewerkers voor het uitvoeren van een mondelinge evaluatie. 
- De stafmedewerker verklaart dat de nieuwe werkwijze voor het uitvoeren van de evaluaties 
inhoudt dat de vraagouder tweemaal onaangekondigd wordt gebeld. Indien de 
bemiddelingsmedewerker de vraagouder niet kan bereiken, wordt de voicemail ingesproken en 
wordt het evaluatieformulier alsnog gemaild met het verzoek deze ingevuld te retourneren. Bij 
bijzonderheden neemt de bemiddelingsmedewerker opnieuw contact op met de vraagouder. 
- Uit de steekproef blijkt echter dat de hierboven beschreven werkwijze in drie van 
de acht gevallen niet is ingezet; er is geen aantoonbare belpoging gedaan. Het evaluatieformulier 
is slechts gemaild naar de ouders. Bij de overige vijf vraagouderdossiers is vastgesteld dat er 
slechts tweemaal daadwerkelijk een mondelinge evaluatie heeft plaatsgevonden en driemaal is het 
evaluatieformulier gemaild na inspanning om de vraagouder telefonisch te bereiken. 
 
Conclusie 
De houder voldoet inmiddels aan de voorwaarde voor het uitvoeren van het jaarlijks 
voortgangsgesprek met de gastouders. 
De houder voldoet nog niet geheel aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot het uitvoeren 
van een jaarlijkse mondelinge evaluatie met de vraagouders en het schriftelijk vastleggen hiervan. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de gastouderopvang jaarlijks 
mondeling met de vraagouders wordt geëvalueerd en legt de evaluatie schriftelijk vast. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

Gebruikte bronnen 

 Interview (stafmedewerker en bemiddelingsmedewerker d.d. 17-07-2019) 
 steekproef gastouderdossiers 
 steekproef vraagouderdossiers 
 jaarplanning verplichte jaarlijkse huisbezoeken (Risico-inventarisaties en 

voortgangsgesprekken met gastouders) 
 telefonisch interview met tweede bemiddelingsmedewerker 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 

Kwaliteitscriteria 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de gastouderopvang jaarlijks 
mondeling met de vraagouders wordt geëvalueerd en legt de evaluatie schriftelijk vast. 
 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het 
gastouderbureau in ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder 
plaatsvindt bezoekt. Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één 
van deze bezoeken. 
 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder d en f en 2 Regeling kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Gastouderopvang 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000023287764 
Aantal kindplaatsen :  
 

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 :  P. Keur 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 
Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 17-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 14-08-2019 
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