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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. 
In opdracht van de gemeente wordt er een incidenteel onderzoek uitgevoerd, naar aanleiding van 

een wijzigingsverzoek tot ophoging van 16 naar 32 kindplaatsen.  
 

Beschouwing 
Uit het incidentele onderzoek bij peuteropvang de Liaan op 21-01-2020 is gebleken dat er 
voldoende binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar is voor de ophoging van 16 naar 

31 kindplaatsen. 

De houder heeft voor 32 kindplaatsen een aanvraag ingediend. 
Uit de meting en de gegevens blijkt dat er maximaal 31 geregistreerd kunnen worden. 

 
De houder is voornemens per 01-03-2020 te starten met deze uitbreiding.   

 
Tijdens de inspectie blijkt dat een klaslokaal de functie van peuteropvang krijgt. Daarnaast wordt 

de ruimte tegenover het lokaal gebruikt als slaapruimte. De binnenruimtes moeten nog 

kindvriendelijk en uitdagend ingericht worden met het meubilair en spel/speelmateriaal. De 
buitenruimte heeft voldoende vierkante meters en voldoet aan de minimale eisen van inrichting. De 

houder zegt deze buitenruimte nog passend en kindvriendelijk in te gaan richten door de zandbak 
te verkleinen en meer ruimte te maken voor het fietsen en andere materialen, waar kinderen zich 

mee voort kunnen bewegen. 

 
De houder en de beroepskrachten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze maatregelen 

vóór 01-03-2020. De wijziging kan redelijkerwijs doorgevoerd worden. Er zijn binnen en buiten 
voldoende vierkante meters voor in totaal 31 kindplaatsen. 

 

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 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.  

 
Tijdens deze inspectie (incidenteel onderzoek) is er alléén een voorwaarde omtrent het 

pedagogisch beleid beoordeeld. 

  
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch werkplan voor de locatie Hoera 'de Liaan' te Helden. 

De volgende groepsindeling wordt door de houder beschreven: 

 
Groepsindeling 

Leeftijd  Maximale groepsgrootte Aantal medewerkers 

2-4 jaar Peuterprogramma 
16 kinderen 

1 of 2 
Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker 

2-4 jaar Peutergroep 
15 kinderen 

1 of 2 
Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker 

 

Verder wordt er een dagritme beschreven en zijn eventuele locatie bijzondere situaties opgenomen 

in het beleid. 
 

Of het beleid overeenkomt met de praktijk zal bij de eerst volgende jaarlijkse inspectie getoetst 
worden. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (assistent leidinggevende en de leidinggevende) 
 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 

 

Veiligheid en gezondheid 
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 
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Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is. 

 

Tijdens dit incidenteel onderzoek is er alleen één voorwaarde van het beleid veiligheid en 
gezondheid beoordeeld. 

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheidS- en gezondheidsbeleid met een locatie-specifiek bijbehorend plan 
van aanpak. 

 
In dit plan van aanpak staan nog enkele maatregelen die nog gerealiseerd moeten worden vóór 

01-03-2020. Dit komt overeen met de geobserveerde praktijk. 

 
Bij de eerst volgende jaarlijkse inspectie zal getoetst worden of de beschreven maatregelen in de 

praktijk overeenkomen en anders (of de praktijk overeenkomt met het beleid). 
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (plan van aanpak locatie-specifiek) 
 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 
 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 

 

Accommodatie 
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is. 

  

 

Eisen aan ruimtes 

Vierkante meters 
De houder heeft 2 lokalen en een binnentuin ter beschikking voor de peuteropvang. 

In totaal zijn er voldoende vierkante meters voor het totaal van 31 kindplaatsen. 

 
Passend en kindvriendelijk inrichten 

Momenteel is er al één peuteropvanggroep in werking. De andere peuterdagopvanggroep dient per 
01-03-2020 passend en kindvriendelijk ingericht te zijn. 

Ten tijde van de inspectie is er nog sprake van een klaslokaal. De houder dient er voor te zorgen 

dat het passend inrichten van de ruimtes vóór 01-03-2020 gerealiseerd is. 
Hierdoor is deze voorwaarde nog niet beoordeeld. 

 
Afzonderlijke slaapruimte 

De peuterdagopvanggroep gaat ook gebruik maken van een slaapkamer. 
Deze slaapkamer is direct tegenover de groep gesitueerd en dient ook nog passend ingericht te 

worden met bedjes. 

De houder dient er voor te zorgen dat de slaapkamer passend ingericht is vóór 01-03-2020. 
Hierdoor is deze voorwaarde nog niet beoordeeld. 
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Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (voormalig klaslokaal, ruimte slaapkamer, sanitairvoorzieningen, buitenruimte) 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

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) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 HELDEN, locatie de Liaan 
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 :  E Dekkers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 

Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 

 

Planning 
Datum inspectie : 21-01-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 03-02-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 13-02-2020 
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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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