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Hoera GRASHOEK te Grashoek 

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. 
Op verzoek van de gemeente Peel en Maas heeft GGD Limburg Noord een nader onderzoek 
uitgevoerd bij KDV Hoera Grashoek. Dit nader onderzoek komt voort uit een waarschuwing van de 
gemeente aan de houder bij brief (d.d. 10-07-2019), met terugwerkende kracht, naar aanleiding 
van de tekortkoming uit het jaarlijks onderzoek op 
27-02-2019. 
 
In dit onderzoek is de tekortkoming die geconstateerd is bij het jaarlijks onderzoek opnieuw 
onderzocht; 
 het betreft het item 'Voorschoolse educatie'. 
 
 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
kinderdagverblijf Hoera Grashoek, locatie de Horizon en de inspectiegeschiedenis, volgen de 
belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
 
Feiten over kdv Hoera Grashoek, locatie de Horizon 
Kinderdagverblijf (kdv) Hoera Grashoek, locatie de Horizon is sinds 1 januari 2016 onderdeel van 
Hoera kindercentra. Hoera kindercentra verzorgt kinderopvang in een viertal gemeenten (in 14 
dorpen) in Midden-Limburg. 
Het kindercentrum, waar naast de peuteropvang tevens een buitenschoolse opvang van Hoera 
gehuisvest is, is gesitueerd in basisschool 'de Horizon' te Grashoek. De peuterspeelzaal heette tot 
januari 2016 peutergroep 'Graeshummelke' en was vóór de overname door Hoera, onderdeel van 
de Stichting Kindcentra Peel en Maas. De peuteropvang maakt gebruik van een klaslokaal van 
basisschool 'de Horizon'. 
Het kdv heeft één groep peuteropvang. De groep is bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is 
momenteel 4 ochtenden per week geopend. 
De peutergroep met 16 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 
Op de peuteropvang wordt gewerkt volgens de principes Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Uk 
en Puk. Er wordt gewerkt aan de hand van een thema’s. Al spelende verkennen de kinderen 
verschillende thema's en leren ze over de wereld om hen heen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspectie uit 2016 t/m 2019 beschreven: 
 13-12-2016: onaangekondigd jaarlijks onderzoek; er is geen overtreding geconstateerd. Er is 

wel een opmerking geplaatst op het volgende onderdeel: Domein 3: Veiligheid en gezondheid. 
Bij een volgende inspectie zal dit opnieuw getoetst worden; 

 12-09-2017: onaangekondigd jaarlijks onderzoek; er is geen overtreding geconstateerd. De 
opmerking geformuleerd bij de inspectie van 13-12-2016 ten aanzien van 'veiligheid en 
gezondheid' in de praktijk is adequaat opgepakt door de houder; 

 14-06-2018: onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er zijn geen overtredingen geconstateerd; 
 27-02-2019; onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er is één overtreding geconstateerd; ten 

aanzien van het opleidingsplan Voorschoolse Educatie is een Herstelaanbod gedaan. Hiervan 
heeft de houder gebruik gemaakt, echter na een herbeoordeling blijkt dat nog niet voldaan 
wordt. 

 
Bevindingen huidig nader onderzoek 
De toezichthouder heeft op 11 juli 2019 een documentenonderzoek uitgevoerd. Het nader 
onderzoek wijst uit dat de houder actie heeft ondernomen om de overtreding te herstellen, binnen 
de opgelegde hersteltermijnen. De houder heeft de overtreding ten aanzien van VVE 
opleidingsplan, adequaat opgepakt én opgelost. Het nader onderzochte item voldoet aan de eisen 
uit de Wet Kinderopvang. 
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Hoera GRASHOEK te Grashoek 

Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 'advies aan 
College van B&W'. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Hoera GRASHOEK te Grashoek 

 

Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch klimaat'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
 Voorschoolse educatie 
 
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan (onderdeel 
van Professionaliseringsplan Hoera Grashoek 2019-04), evalueert het plan jaarlijks en stelt het 
plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2019-04, Professionaliseringsplan Hoera Grashoek) 
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Hoera GRASHOEK te Grashoek 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Hoera GRASHOEK te Grashoek 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera GRASHOEK 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
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 : 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 :  J. Pijls 

  

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

Planning 
Datum inspectie : 11-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 18-07-2019 
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