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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 onaangekondigd nader onderzoek. 

In opdracht van de gemeente Peel en Maas zal er een nader onderzoek uitgevoerd worden ten 

aanzien van het domein; personeel en groepen. 

 

Beschouwing 

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

peuteropvang Hoera te Egchel en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. 

 

Feiten over Kinderdagverblijf (kdv) Hoera Egchel, IKC de Kemp 

Kinderdagverblijf Hoera Egchel, locatie de Kemp (kdv) is sinds 1 januari 2016 onderdeel van de 

koepelorganisatie Hoera kindercentra. Er wordt gewerkt met 1 peutergroep bestaande uit 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2-4 jaar. 

 

Inspectiegeschiedenis 

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

voorgaande inspecties beschreven. 

 20-09-2018; onaangekondigd jaarlijks onderzoek; het item 2.3 Voorschoolse educatie, voldoet 

ten tijde van de inspectie niet volledig aan de wettelijke eisen. De toezichthouder heeft overleg 

en overreding aangeboden, waarvan de houder gebruik heeft gemaakt. Het pedagogisch 

werkplan beleidsplan voldoet daarna aan de getoetste items; 

 16-04-2019; onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er wordt aan de wettelijke criteria van de 

getoetste voorwaarden voldaan. 

 21-01-2020; tijdens het onaagekondigd jaarlijks onderzoek is geconstateerd dat de getoetste 

inspectie-items van 'personeel en groepen' (VOG's kleuterleerkrachten) ook na het aanbieden 

van 'herstelaanbod' niet voldoen aan de eisen.Aan de overige getoetste voorwaarden van de 

regeling Wet kinderopvang wordt wel voldaan. 

 

Nader onderzoek 06-07-2020 

Uit het nader onderzoek op documenten blijkt dat de er nu wel aan de eisen van het domein 

personeel en groepen wordt voldaan. De leerkrachten van het kleuteronderwijs zijn ingeschreven 

en gekoppeld in het Personen Register. 

 

Voor meer informatie is het van belang de toelichting bij het domein 'personeel en groepen' te 

lezen. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

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

gelezen en/of besproken is.   

 

In opdracht van de gemeente wordt middels een nader onderzoek gecontroleerd of de 

kleuteronderwijzers nu wel ingeschreven en gekoppeld zijn in het personen register. 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Ten tijde van de laatste inspectie (21-01-2020) blijkt dat de leerkrachten van het kleuteronderwijs 

'na herstel aanbod' wel een verklaring omtrent gedrag hebben aangevraagd, maar nog niet 

gekoppeld en geregistreerd zijn in het Personen Register. 

 

In de praktijk is er sprake van een structurele samenwerking tussen de peutergroep en de 

kleuterklassen, vandaar het belang van inschrijving in het Personen Register. 

 

Nader onderzoek 

Uit het nader onderzoek blijkt dat de leerkrachten (3) nu wel ingeschreven en gekoppeld zijn in het 

Personen Register. 

 

Conclusie:  

Er wordt nu wel aan de voorwaarden voldaan.   
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 

 Mail; opdracht nader onderzoek van de gemeente 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Hoera EGCHEL 

Website : http://www.hoerakindercentra.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045212732 

Aantal kindplaatsen : 16 

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 :    

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Peel en Maas 

Adres : Postbus 7088 

Postcode en plaats : 5980 AB PANNINGEN 
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Planning 

Datum inspectie : 06-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 20-07-2020 
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