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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 onaangekondigd nader onderzoek. 
Op verzoek van de gemeente Peel en Maas heeft GGD Limburg Noord op 27-09-2018 een nader 
onderzoek uitgevoerd ten behoeve van kdv KC Leef Kessel. 
  
Dit nader onderzoek komt voort naar aanleiding van een tekortkoming uit het jaarlijks 
onderzoek d.d. 17-04-2018. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde jaarlijkse inspectie. Na de feiten over 
KC LEEF, Kessel en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  
Feiten over KC LEEF Kessel (KDV) 
Kindcentrum LEEF, Kessel is een integraal kindcentrum en een co-creatie van de koepelorganisatie 
Hoera Kindercentra (welke is aangesloten bij de Unitusgroep) en Stichting Prisma. Hoera 
kindercentra verzorgt kinderopvang in o.a. een viertal gemeenten in Midden-Limburg: Peel & Maas, 
Leudal, Nederweert en Weert. Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van 10 katholieke 
basisscholen, 1 openbare basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente 
Peel en Maas. In het kindcentrum is tevens buitenschoolse opvang gevestigd van dezelfde houder. 
  
Het kinderdagverblijf is met 47 kindplaatsen geregistreerd in het landelijk register kinderopvang 
(LRK). 
Bij het kindcentrum is het gedachtegoed van Gert Biesta uitgangspunt van al het handelen. 
Centraal in de pedagogisch handelen staat de opvoeding tot zelfstandigheid. Vanuit deze 
kerngedachte sluit het kindercentrum aan bij de natuurlijke ontwikkelingsfase van elk kind. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2016 -2018 beschreven: 
 2016: er heeft geen inspectie plaatsgevonden in verband met de verbouwing en uitbreiding 

van het IKC; 
 28-03-2017: incidenteel onderzoek wijziging aantal kindplaatsen van 24 -> 44. Er blijken 

voldoende vierkante meters beschikbaar om te ophoging te kunnen realiseren; 
 26-06-2017: incidenteel onderzoek wijziging aantal kindplaatsen van 44 -> 47. Er blijken 

voldoende vierkante meters beschikbaar om te ophoging te kunnen realiseren. De houder is 
voornemens om per 16-08-2017 deze opvanglocatie in gebruik te nemen. Bij een volgende 
inspectie zal het reilen en zeilen in de praktijk van de nieuwe kdv-groepen bekeken worden. 
Tevens zullen de pedagogische praktijk, de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid, het 
vierogenprincipe en de wijze waarop de kinderen buiten kunnen spelen beoordeeld worden; 

 26-10-2017: jaarlijks onderzoek, niet alle getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; er is een tekortkoming geconstateerd ten 
aanzien van domein 'Personeel en groepen'. Middels overleg en overreding heeft de 
toezichthouder de directeur de kans geboden haar verouderde verklaring omtrent gedrag 
(VOG) opnieuw aan te vragen. Deze VOG is op 23-11-2017 (datum conceptrapport) nog niet in 
het bezit van de toezichthouder. Omdat de buitenruimte van de baby/dreumes groep nog niet 
is aangelegd en ingericht zal dit item in het volgende jaarlijkse onderzoek beoordeeld worden; 

 17-04-2018: jaarlijks onderzoek, er is één tekortkoming geconstateerd t.a.v. domein 
Accommodatie, item 'eisen aan ruimtes'; de aangrenzende buitenruimte voor de 
babydreumesgroep blijkt nog niet gerealiseerd.De tekortkoming uit de vorige inspectie blijkt 
opgelost (VOG directrice). 

  
Voortgang 
Op 18 september 2018 ontvangt de GGD Limburg Noord een verzoek van de gemeente Peel en 
Maas om een nader onderzoek in te stellen bij KC LEEF Kessel. 
  
Bevindingen huidig nader onderzoek 
Het nader onderzoek op 27-09-2018 wijst uit dat de houder actie heeft ondernomen om de 
overtreding te herstellen, binnen de gestelde termijnen. 
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Het nader onderzochte item voldoet aan de wettelijk gestelde eisen uit de Wet Kinderopvang; de 
buitenruimte is inmiddels aangrenzend aan de groepsruimte van de baby/dreumesgroep. 
  
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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Observaties en bevindingen 

 

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 
 
KC Leef Kessel beschikt over ten minste 3 m² buitenspeelruimte per aanwezig kind. Ten tijde van 
de inspectie d.d. 27-09-2018 ziet de toezichthouder samen met de assistent-leidinggevende van 
KC Leef, dat de buitenspeelruimte voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar (baby/dreumesgroep 
de Stampertjes), inmiddels aangrenzend is aan de groepsruimte van de Stampertjes. Door middel 
van een poortje en een tunnelbuis kan de buitenspeelruimte eventueel nog vergroot worden. De 
buitenspeelruimte is voorzien van kunstgras. 
  
Conclusie 
De maatregelen zijn binnen de hersteltermijn (tussen 24-09-2018 en 30-09-2018) door de houder 
opgevolgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (d.d. 27-09-2018 assistent-leidinggevende KC Leef mw. W. van der Mark) 
 Observaties (d.d. 27-09-2018 buitenruimte baby/dreumesgroep de Stampertjes) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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 : KC LEEF, Kessel 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 47 
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 : 27-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-10-2018 
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