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Hoera Weert, locatie Laar te Weert 

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. 
 
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het ophogen van kindplaatsen. In opdracht 
van de gemeente Weert heeft er een onderzoek plaats gevonden om te beoordelen of de 
gevraagde ophoging van 40 naar 48 kindplaatsen doorgevoerd kan worden. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
 
Feiten over kinderdagopvang (KDV) Hoera Weert, locatie Laar. 
KDV Hoera Laar is onderdeel van Hoera kindercentra. Hoera Kindercentra biedt dag-en 
buitenschoolse opvang aan in de gemeente Peel & Maas, Nederweert, Weert en Leudal. KDV Laar 
wordt samen met de buitenschoolse opvang van dezelfde houder geëxploiteerd in de basisschool. 
Vanaf september 2016 delen onderwijs en opvang en andere betrokkenen één gebouw en één visie 
(integraal kindercentrum Laar). 
 
Wijzigingsverzoek 
De houder heeft op d.d 14-12-2018 bij de gemeente Weert een wijzigingsverzoek ingediend. Het 
betreft een ophoging van het aantal kindplaatsen van 40 naar 48 voor KDV Hoera Laar. 
De uitbreiding betreft een aantal wijzigingen in het kindercentrum. De stamgroepen worden meer 
op leeftijd gedifferentieerd (babygroep/dreumesgroep/peutergroep). Hierdoor was het noodzakelijk 
om de slaapruimte uit te breiden (interne verbouwing) en een aparte unit te plaatsen waarin de 
peutergroep (tijdelijk) wordt gehuisvest. Deze wijzigingen zijn tevens in dit onderzoek 
meegenomen. 
 
Uit het onderzoek is geconstateerd dat de slaapruimte voldoet en er voldoende binnenspeelruimte 
op locatie beschikbaar is om de uitbreiding toe te kennen. 
 
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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Hoera Weert, locatie Laar te Weert 

 

Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
  
 
Wijzigingen 
 
De houder heeft op 14 december 2018 een wijzigingsformulier ingediend bij de gemeente Weert 
voor het ophogen van het aantal kindplaatsen van 40 naar 48. 
 
Daarnaast heeft de houder bij de gemeente Weert een aanvraag ingediend voor het intern 
verbouwen van een bergingsruimte tot slaapruimte en het plaatsen van een unit aan de voorzijde 
van het gebouw. In deze unit zal de opvang van een peutergroep plaatsvinden. 
 
De toezichthouder heeft per mail van de houder ontvangen en ingezien: 
 een kopie van de omgevingsvergunning voor het intern verbouwen; 
 een kopie van de tijdelijke omgevingsvergunning voor tijdelijk plaatsen van de unit; 
 tekening met maatvoering van de tijdelijke unit; 
 aangepaste vluchtplannen n.a.v. de wijzigingen. 
 
Conclusie 
De houder heeft tijdig een verzoek tot wijziging ingediend, alsmede de wijziging ten aanzien van de 
uitbreiding met een tijdelijke unit. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Formulier wijziging kinderdagverblijf, d.d. ingediend 14-12-2018; 
 Omgevingsvergunning gemeente Weert 2018/0819/OG/ d.d. 04-01-2019; 
 Tijdelijke omgevingsvergunning gemeente Weert 2018/0796/OG; 
 tekening met maatvoering tijdelijke unit (d.d. 06-12-2018); 
 aangepaste vluchtplannen (d.d. 29-11-2018). 
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Hoera Weert, locatie Laar te Weert 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In dit onderdeel wordt gekeken of de houder naar aanleiding van het wijzigingsverzoek, de 
gegevens in het pedagogisch beleidsplan heeft aangepast. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De uitbreiding van de stamgroepen is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan van KDV Hoera, 
locatie Laar. Het betreft een concrete beschrijving van de maximale omvang en leeftijdsopbouw 
van de stamgroepen. 
 
De werkwijze met betrekking tot de opvang van de peutergroep in de tijdelijke unit zal het 
eerstvolgend onderzoek worden beoordeeld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
 Pedagogisch werkplan (Hoera Laar 2019-02) 
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Hoera Weert, locatie Laar te Weert 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Vanwege de uitbreiding op deze locatie met een tijdelijke unit is de binnenruimte beoordeeld, 
alsmede de extra slaapruimte in het gebouw van IKC Laar (interne verbouwing). 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder dient de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid aan te passen aan de actuele 
situatie; de extra slaapruimte en de tijdelijke unit dienen worden geïnventariseerd en daaruit 
volgend een plan van aanpak worden opgesteld. Tevens dient het beleid Veligheid en Gezondheid 
te worden geactualiseerd. 
 
Tijdens het eerstvolgend onderzoek zal dit beoordeeld worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
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Hoera Weert, locatie Laar te Weert 

 

Accommodatie 
 
Vanwege de uitbreiding op deze locatie met een tijdelijke unit is de binnenruimte beoordeeld, 
alsmede de extra slaapruimte in het gebouw van IKC Laar (interne verbouwing). 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Slaapruimte 
De voormalige berging (r. 014) is omgebouwd tot slaapruimte (0.5b) en heeft een oppervlakte van 
9m².  De ruimte is voorzien van een toe-en afvoer ten behoeve van luchtverversing. Er is 
slaapruimte voor 4 kinderen. Deze slaapruimte is bedoeld voor de baby/dreumesgroep van KDV 
Laar. 
 
Conclusie 
De slaapruimte voldoet aan de kwaliteitseisen. 
 
Tijdelijke Unit 
De tijdelijke unit heeft een gebruiksoppervlakte van 6,270 x 12,024 = 75,390 m². Hier gaat 
vanaf de oppervlakte van verschoningsruimte, het toilet en de verkeersruimte : 3,006 x 6,270= 
18,85 m². 
Blijft er over voor de groepsruimte van de peuters: 75,39 m²- 18,85 m²=   56,54 m² 
 
De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Hiervoor is ten minste nodig: 16 x 3,5m² =  56 
m² aan binnenspeelruimte. 
 
Conclusie 
De unit beschikt over voldoende binnenspeelruimte voor maximaal 16 peuters. 
 
Opmerking 
Tijdens het onderzoek op locatie was de groepsruimte nog niet volledig ingericht. Tijdens het 
eerstvolgend onderzoek wordt beoordeeld of deze passend is ingericht in overeenstemming met 
het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 
 Observatie(s) (slaapruimte en unit) 
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Hoera Weert, locatie Laar te Weert 

 

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 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Hoera Weert, locatie Laar te Weert 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Weert, locatie Laar 
Vestigingsnummer KvK : 000014119365 
Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weert 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 6000AZ WEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 29-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 07-02-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-02-2019 
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Hoera Weert, locatie Laar te Weert 

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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