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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 op 04-06-2019 een verzoek ingediend bij de gemeente Leudal voor een wijziging 
van het aantal geregistreerde kindplaatsen bij KDV Hoera Ittervoort. Het betreft een verhoging 
van 23 naar 30 kindplaatsen.  
  
Het onderzoek heeft zich gericht op:  
 domein 2: pedagogisch beleid 
 domein 5: eisen aan de ruimte 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt.  
 
Feiten over Kinderdagopvang (KDV) Hoera Ittervoort. 
Hoera Ittervoort biedt dagopvang aan kinderen van 0 - 4 jaar en een gestructureerd 
peuterprogramma aan voor kinderen van 2 - 4 jaar. Het KDV is 52 weken per jaar elke werkdag 
geopend van 07.30 - 18.30 uur. Het peuterprogramma is van 08.30 - 12.00 uur van maandag t/m 
donderdag. Hoera Ittervoort is een VVE-locatie; er wordt gewerkt met het erkende VVE-
programma Uk & Puk. 
   
Wijzigingsverzoek 
De houder heeft op d.d 04-06-2019 bij de gemeente Leudal een wijzigingsverzoek ingediend. Het 
betreft een ophoging van het aantal kindplaatsen van 23 naar 30 voor Hoera Ittervoort. De 
peutergroep verhuist binnen het schoolgebouw naar een grotere stamgroepruimte (voormalig 
klaslokaal). Hierdoor kan de voorschoolse educatie aan meer peuters aangeboden worden. De 
nieuwe ruimte is tevens aangrenzend aan de stamgroepruimte van de dagopvanggroep.  
 
In opdracht van de gemeente Leudal heeft de toezichthouder van de GGD Limburg Noord een 
incidenteel onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de houder en locatie voldoen aan de 
eisen die worden gesteld om de ophoging naar 30 kindplaatsen te kunnen realiseren. 
 
De houder geeft aan de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van start te willen laten gaan op 
16-08-2019. De uitvoering in de praktijk wordt dan bij het eerstvolgend jaarlijks onderzoek 
beoordeeld.  
 
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 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 
Binnen dit domein wordt 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 

Op 18-06-2019 ontvangt de toezichthouder het pedagogisch werkplan van KDV Hoera Ittervoort.   
 
In dit pedagogisch werkplan is de voor Hoera Kindercentra kenmerkende visie op de omgang met 
kinderen beschreven. Conform actuele wet- en regelgeving bevat dit pedagogisch werkplan ten 
minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 
stamgroepen. In deze beschrijving is de aangevraagde ophoging naar 30 kindplaatsen 
reeds verwerkt. 
 
De nieuwe stamgroepindeling wordt als volgt: 
 

Leeftijd kinderen  Maximale groepsgrootte  Aantal medewerkers  

0-4 jaar 14 1, 2 of 3 medewerkers 

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

 
 
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch werkplan (KDV Hoera Ittervoort, versie 2019-06) 
 

Accommodatie 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie’. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:  
 
 Eisen aan ruimtes  
 
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

KDV Hoera Ittervoort is gevestigd in basisschool De Schakel. Het kindercentrum is voornemens om 
de peutergroep (De Peutertuin) op te vangen in een (grotere) nieuwe stamgroepruimte in het 
lokaal aangrenzend aan het lokaal van de dagopvanggroep (De Torteltuin). KDV Hoera 
Ittervoort heeft structureel de beschikking over deze twee eigen vaste en afzonderlijke 
stamgroepruimtes. Een deuropening tussen deze twee ruimtes zal nog gerealiseerd worden. 
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Onderstaande tabel geeft de hoeveelheid beschikbare vierkante meters binnenspeelruimte weer. 
De bestaande stamgroepruimte (lokaal 10, De Torteltuin) is tijdens een eerder onderzoek reeds 
opgemeten en de clustermanager heeft via een e-mail d.d. 11-06-2019 de oppervlakte 
doorgegeven. De nieuwe groepsruimte (lokaal 5, De Peutertuin) is tijdens dit onderzoek 
opgemeten door de toezichthouder. 
 
 

Lokaal 5 57,6 m² 

Lokaal 10 54 m²      

Totaal  111,6 m2 

 
Er is 111,6 m² binnenspeelruimte beschikbaar is waar 105 m² (30 x 3,5 m²) is vereist. Er is dus 
voldoende binnenspeelruimte beschikbaar voor de ophoging naar 30 kindplaatsen. 
 
De kinderen van KDV Hoera Ittervoort maken gebruik van een voor hen omheind deel van 
het schoolplein van de basisschool. Dit buitenspeelterrein is aangrenzend 
aan het kinderdagverblijf en heeft voldoende m² voor het aantal op te vangen kinderen.  
 
Tijdens de inspectie op de opvanglocatie is de nieuwe stamgroepruimte nog niet ingericht en 
omschrijft de assistent clustermanager tijdens het interview de globale inrichting van de nieuwe 
stamgroepruimte. De details van de inrichting moeten echter nog worden bepaald. Er zal in ieder 
geval een verschoonplek met aparte kraan worden gerealiseerd. Of de nieuwe 
stamgroepruimte waar de peuters verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, veilig, 
toegankelijk en passend is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen, zal daarom worden beoordeeld bij het eerstvolgende jaarlijkse onderzoek op 
locatie. 
 
Conclusie 
De getoetste voorwaarden binnen het domein accommodatie zijn conform de Wet kinderopvang. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Plattegrond (schoolgebouw De Schakel) 
 Email clustermanager m.b.t. gebruik ruimtes en oppervlaktes, d.d. 14-06-2019 
 Meting nieuwe stamgroepruimte voor de peutergroep (lokaal 5) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 

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 Ittervoort 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 23 
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 : 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 : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 19-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 04-07-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 25-07-2019 
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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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