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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 aangekondigd incidenteel onderzoek.
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het ophogen van kindplaatsen. In opdracht
van de gemeente Peel en Maas heeft er een onderzoek plaats gevonden om te beoordelen of de
gevraagde ophoging van 48 naar 64 kindplaatsen doorgevoerd kan worden.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over
kinderdagverblijf Hoera Panningen, locatie Groenling volgen de belangrijkste bevindingen. Deze
worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf (kdv)) Hoera Panningen, locatie Groenling
Kinderdagverblijf Hoera Helden, locatie Groenling is onderdeel van Hoera kindercentra. Hoera
kindercentra verzorgt kinderopvang in een viertal gemeenten (in 14 dorpen) in Midden-Limburg. Er
vallen rond de 40 kinderdagverblijven en bso's onder deze organisatie.
Het kindercentrum, dat in 2014 haar deuren heeft geopend, is gehuisvest in een zogenaamde
brede voorziening aan de Steenbakkersstraat 74 te Panningen. In het pand is naast het
kindercentrum onder meer een basisschool en consultatiebureau gevestigd.
Het kinderdagverblijf heeft één groep peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, een
baby/dreumesgroep voor kinderen van 0-3 jaar en een dreumesgroep voor kinderen van 1,5 -2,5
jaar.
Het kinderdagverblijf is als VVE-locatie in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd.
Het kindercentrum is met 48 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de
inspecties uit 2016 t/m 2018 beschreven:






Inspectie 01-03-2016: tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat de in november 2015
gerapporteerde knelpunten met betrekking tot de handhygiëne (beroepskrachten) en de
vertrouwensinspecteur zijn komen te vervallen;
Inspectie 07-06-2016: tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn er geen tekortkomingen
geconstateerd;
Inspectie 18-07-2017: tijdens het incidentele onderzoek is geconstateerd dat men over
voldoende binnen- en buitenruimte beschikt om de ophoging van 32 naar 48 kindplaatsen te
kunnen realiseren;
Inspectie 10-10-2017: tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn er geen tekortkomingen
geconstateerd;
Inspectie 10-04-2018: tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn er na overleg en overreding,
inschrijving en koppeling 2e vrijwilliger in personenregister kinderopvang, geen
tekortkomingen geconstateerd.

Bevindingen op hoofdlijnen:
De houder heeft d.d. 21-05-2019 bij de gemeente Peel en Maas een wijzigingsverzoek ingediend.
Het betreft een ophoging van het aantal kindplaatsen van 48 -> 64 voor kdv Hoera Panningen,
locatie Groenling voor een tweede peutergroep.
Er heeft een onderzoek op locatie plaatsgevonden alsmede een gesprek met de locatieverantwoordelijke en assistent-leidinggevende. Daarnaast heeft de houder diverse documenten
aangeleverd, waaronder een pedagogisch werkplan. Deze documenten zijn aangepast naar de
gewenste situatie met beoogde ingangsdatum van 19 augustus 2019.
Op basis van het incidenteel onderzoek dat is uitgevoerd door GGD Limburg-Noord blijkt dat kdv
Hoera Panningen, locatie Groenling voldoet aan de eisen die worden gesteld om de ophoging naar
64 kindplaatsen te kunnen realiseren.
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende onderdeel in dit rapport.
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De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met
betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit
afgeeft.
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 en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen en
administratie’. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:


Wijzigingen

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Wijzigingen
De houder heeft op 21 mei 2019 een wijzigingsformulier ingediend bij de gemeente Peel en Maas
voor het ophogen van het aantal kindplaatsen van 48 naar 64 kindplaatsen. Het betreft een
uitbreiding van een tweede peutergroep met 16 kinderen. De beoogde ingangsdatum is
19 augustus 2019.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 11-06-2019 mw. H. Vullings)

Interview (d.d. 11-06-2019 assistent-leidinggevende mw. A. Smit)

Landelijk Register Kinderopvang

Formulier wijziging kinderdagverblijf, d.d. 21-05-2019
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Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat' binnen dit
domein wordt het volgende onderdeel getoetst:


Pedagogisch beleid

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch werkplan bevat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
Bij locatie de Groenling wordt er gewerkt met 1 baby-dreumesgroep, 1 dreumesgroep en vanaf 19
augustus 2019 met 2 peutergroepen.
Leeftijd
0-3 jaar
Babygroep
1,5- 2,5 jaar
Puk
2,5 -4 jaar
Peuters
2-4 jaar
Peuters

Maximale groepsgrootte
16 baby-dreumesgroep
16 dreumesgroep
16 peutergroep
16 peutergroep

Aantal medewerkers
1, 2, 3 of 4
Max 3 kinderen <0 per pedagogisch medewerker
1, 2 of 3
Max 3 kinderen <0 per pedagogisch medewerker
1 of 2
Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker
1 of 2
Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker

Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 11-06-2019 mw. H. Vullings)

Interview (d.d. 11-06-2019 assistent-leidinggevende mw. A. Smit)

Observatie(s) (d.d. 11-06-2019 op locatie)

Pedagogisch werkplan (2019-05, Pedagogisch werkplan Hoera Panningen, de Groenling)
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Accommodatie
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein' Accommodatie’. Binnen dit domein
wordt het volgende onderdeel getoetst:


Eisen aan ruimtes

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Eisen aan ruimtes
Binnenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum hoort ten minste 3,5m² binnenspeelruimte beschikbaar te
zijn.
De situatie is ten tijde van het incidenteel onderzoek als volgt:

Baby/dreumesgroep van 0-3 jaar, maximaal 16 kinderen (groepsruimte is geruild met de
dreumesgroep);

Dreumesgroep van 1,5-2,5 jaar, maximaal 16 kinderen (groepsruimte is geruild met de
baby/dreumesgroep);

Peutergroep van 2,5 -4 jaar, maximaal 16 kinderen (verhuist intern).
De houder wil met een tweede peutergroep uitbreiden van 48 -> 64 kindplaatsen.
Beide peutergroepen verhuizen en krijgen twee afzondelijke groepsruimtes (naast elkaar) in twee
klaslokalen (PO 11 en 0.31) van basisschool de Groenling.
In nieuwe groepsruimte PO 11 voor peutergroep A is 52 m² binnenspeelruimte beschikbaar + een
aan de groepsruimte aangrenzende werkruimte van ruim 6 m², waar 56 m² is vereist.
In de nieuwe groepsruimte 0.31 voor peutergroep B (huidige peutergroep verhuist intern) is 72 m²
binnenruimte beschikbaar. Echter de houder geeft aan dat nog een slaapruimte en sanitaire ruimte
(1 peutertoilet en verschoonblok) gerealiseerd moet worden. De houder verklaart met de architect
afgesproken te hebben dat er minimaal 56 m² binnenspeelruimte moet overblijven.
De houder kan tevens gebruik maken van een speelzaal van 60 m².
Op basis van door de houder aangeleverde informatie en uit metingen op locatie blijkt dat
voldoende vaste binnenspeelruimte beschikbaar is voor de ophoging naar in totaal 64 kindplaatsen.
De binnenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn ten
tijde van het incidentele onderzoek nog niet passend passend ingericht in overeenstemming met
het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
In de eerst volgende inspectie zal deze voorwaarde beoordeeld worden.
Slaapruimte
De houder is voornemens om minimaal 4 slaapplekken te realiseren voor de peuters en bij
voldoende ruimte, 6 slaapplekken. In de eerst volgende inspectie zal deze voorwaarde beoordeeld
worden.
Buitenspeelruimte
De groepsruimtes van de baby-, dreumes- en peutergroepen grenzen aan de buitenruimte van het
kindercentrum. Het hekwerk zal voor de twee nieuwe peutergroepen doorgetrokken en aangepast
worden. In de eerst volgende inspectie zal deze voorwaarde beoordeeld worden.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 11-06-2019 mw. H. Vullings)

Interview (d.d. 11-06-2019 assistent-leidinggevende mw. A. Smit)

Observatie(s) (d.d. 11-06-2019 op locatie)

Plattegrond

Eigen metingen toezichthouder d.d. 11-06-2019
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)

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)

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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Hoera Panningen, locatie Groenling
http://www.hoerakindercentra.nl
48
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
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Hoera kindercentra
Kerkstraat 32
5981CG Panningen
www.hoerakindercentra.nl
14119365
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
J. Pijls

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Peel en Maas
: Postbus 7088
: 5980AB PANNINGEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

11-06-2019
11-06-2019
Niet van toepassing
17-06-2019
17-06-2019
17-06-2019

: 24-06-2019

10 van 11
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 11-06-2019
Hoera Panningen, locatie Groenling te Panningen

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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