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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 tweede nader onderzoek 

uitgevoerd bij Hoera Gastouderopvang. 
  

Dit nader onderzoek komt voort uit een tweede aanwijzing van de gemeente aan de houder bij 

brief naar aanleiding van de tekortkoming uit het eerste nader onderzoek op 17-07-2019.  
  

Het nader onderzoek richt zich op verzoek van de gemeente Peel en Maas op de eerder 
geconstateerde tekortkoming. 

 

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 twee 
bemiddelingsmedewerkers. Er zijn 74 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; Er zijn twee tekortkomingen geconstateerd: de 

evaluatiegesprekken met de vraagouders vinden niet structureel mondeling plaats en niet alle 
gastouders worden aantoonbaar jaarlijks (iedere 12 maanden) bezocht voor een 

voortgangsgesprek; 
17-07-2019: nader onderzoek en jaarlijks onderzoek; Uit deze onderzoeken blijkt dat de 

tekortkoming op de uitvoering van het jaarlijks voortgangsgesprek met de gastouder is opgelost. 
De tekortkoming op de uitvoering van de jaarlijkse mondelinge evaluatie is nog niet geheel 

opgelost. 

 
Voortgang 

Op 4 september 2019 heeft de gemeente Peel en Maas de houder een brief gestuurd met een 
tweede aanwijzing om overtreding van het genoemde voorschrift te beëindigen en verdere 

overtreding of herhaling te voorkomen. De houder dient de genoemde maatregelen te nemen 

binnen de opgelegde hersteltermijn. 
 

GGD Limburg Noord heeft op 16 januari 2020 een verzoek van de gemeente Peel en 
Maas ontvangen om een tweede nader onderzoek uit te voeren bij Hoera Gastouderopvang na het 

verstrijken van de hersteltermijn.   
 

Bevindingen huidig nader onderzoek 

De toezichthouder heeft op 11 februari een aangekondigde inspectie uitgevoerd, waarbij de 
stafmedewerker, één bemiddelingsmedewerker en het hoofd van het Servicepunt aanwezig waren. 
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Het tweede nader onderzoek wijst uit dat de houder actie heeft ondernomen de overtreding te 
herstellen binnen de opgelegde hersteltermijn; de jaarlijkse evaluatie met de ouders vindt 

mondeling plaats en deze wordt schriftelijk vastgelegd.  
 

Voor een inhoudelijke toelichting op de getoetste voorwaarde wordt verwezen naar de verdere 
inhoud van deze rapportage. 

 

 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Kwaliteit gastouderbureau'. Binnen 

dit domein wordt 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 tijdens het jaarlijks onderzoek in oktober 2018 de volgende tekortkoming binnen 

het item Kwaliteitscriteria geconstateerd: 

 de evaluatiegesprekken met de vraagouders vinden niet structureel mondeling plaats. 
 

Bovenstaande tekortkoming blijkt tijdens het nader onderzoek op 17-07-2019 niet volledig te zijn 
opgelost. Het werkproces voor het uitvoeren van een mondelinge evaluatie met de vraagouders 

is bijgesteld, maar een steekproef laat zien dat dit werkproces nog niet structureel wordt ingezet 
door een bemiddelingsmedewerker.  

 

Bevindingen tweede nader onderzoek 
Het nader onderzoek is uitgevoerd op het vestigingsadres van het gastouderbureau. hierbij zijn een 

bemiddelingsmedewerker, een stafmedewerker en de leidinggevende van het Servicepunt van 
Hoera aanwezig. 

 

Uit het gesprek blijkt dat het werkproces na het eerste nader onderzoek nogmaals is 
doorgesproken met de bemiddelingsmedewerkers, zodat een uniforme werkwijze ten aanzien van 

de jaarlijkse mondelinge evaluatie met de vraagouders en de schriftelijke vastlegging hiervan 
geborgd is. Een bemiddelingsmedewerker is door de houder ondersteund in het beter spreiden en 

plannen van de verplichte locatiebezoeken en evaluaties met de ouders over het jaar, zodat er 

minder pieken ontstaan in de werkdruk en het uitvoeren van de jaarlijkse mondelinge 
evaluatiegesprekken hierdoor niet (meer) in het gedrang kan komen. 

 
Tijdens het gesprek wordt uitgelegd dat een tijdelijk ingezette ondersteunende werknemer 

zich sinds begin januari 2020 twee ochtenden per week hoofdzakelijk bezighoudt met het 
uitvoeren van het werkproces ten aanzien van de mondelinge evaluaties met vraagouders. Een 

overzicht van alle uitgevoerde vraagouderevaluaties die sinds 1-8-2019 zijn uitgevoerd, is na de 

inspectie toegestuurd door het Hoofd Servicepunt via e-mail aan de toezichthouder. Hieruit blijkt 
dat het werkpoces inmiddels structureel wordt toegepast en dat er na een mondelinge evaluatie 

een kort verslag van het evaluatiegesprek wordt vastgelegd in het digitale systeem evenals het 
evaluatieformulier dat de ouders ingevuld retourneren. 

 

Tijdens de inspectie is echter nog niet duidelijk in hoeveel gevallen het bij het inzetten van dit 
werkproces ook daadwerkelijk lukt om de vraagouders te spreken te krijgen. Het hoofd van het 

Servicepunt geeft na het gesprek via e-mail d.d. 14-02-2020 aan dat een analyse van het overzicht 
van alle vraagouderevaluaties na 01-08-2019 uitwijst dat het bij 22 van de 86 vraagouders niet 

gelukt is om na aantoonbare inspanning vanuit de bemiddelingsmedewerkers, de ouders mondeling 
te spreken te krijgen. Uit het overzicht blijkt dat inspanning verricht is door de ouders, na  eerst 

meerdere belpogingen te hebben ondernomen en voicemailberichten te hebben ingesproken, via e -

mail het evaluatiefomulier te sturen met het verzoek deze ingevuld te retourneren. 
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Naar aanleiding van de analyse van de evaluatiegesprekken en het gesprek tijdens de 
inspectie heeft de houder het werkproces direct aangepast, zodat het werkproces nog beter is 

ingericht om meer vraagouders telefonisch te kunnen bereiken voor het uitvoeren van de 
evaluaties. Zo wordt nu ingezet op het maken van een belafspraak met ouders in plaats van een 

onaangekondigde belpoging. 
 

Conclusie 

Aan de hand van het gesprek op locatie, de administratie die ter plekke inzichtelijk is gemaakt, de 
toegestuurde documenten en de verdere aanpassing van het werkproces ten aanzien van de 

mondelinge evaluaties met de vraagouders, stelt de toezichthouder dat de houder nu voldoet aan 
de getoetste wettelijke voorwaarde binnen dit item. 

 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview (stafmedewerker, bemiddelingsmedewerker en hoofd Servicepunt, 11-02-2020) 
 Overzicht uitgevoerde vraagouderevaluaties sinds 01-08-2019 

 Werkproces Evaluatie vraagouder (aangepast en ontvangen op 14-02-2020) 

 Mail hoofd Servicepunt d.d. 14-02-2020 
 Administratie via systeem portabase 
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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) 
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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 : 11-02-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 20-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 27-02-2020 

 
 

 
 

 

 


	Inhoudsopgave
	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht
	Kwaliteitscriteria
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht

	Gegevens voorziening
	Opvanggegevens
	Gegevens houder

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


