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Hoera Nederweert, locatie de Bongerd te Nederweert 

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 Nederweert heeft er een onderzoek plaats gevonden of de gevraagde ophoging, 
van 16 naar 30 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 Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Nederweert, locatie de Bongerd 
Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Nederweert, locatie de Bongerd is gehuisvest op de Bengele 2 te 
Nederweert en is gesitueerd in basisschool de Bongerd. 
Het kinderdagverblijf wordt samen met de buitenschoolse opvang van dezelfde houder 
geëxploiteerd in de basisschool. 
Hoera Nederweert is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera. Hoera kindercentra is onderdeel 
van 
Unitus welzijnsgroep voor welzijn en kindercentra in de gemeenten Peel & Maas, Nederweert, 
Weert en Leudal met tientallen locaties kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 
  
Bij locatie de Bongerd is er vanaf 5 september 2016 één stamgroep; een verticale groep voor 
dagopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar. Het betreft een VVE-locatie en er wordt gewerkt met het 
peuterprogramma Uk & Puk. 
In april/mei 2018 zijn er plannen voor de wijziging van de groepsindeling en ophoging 
kindaantallen van locatie de Bongerd van 16-> 30 kindplaatsen. Er wordt dan een extra 
peutergroep ingericht. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2016  t/m 2018 beschreven: 
 01-03-2016: jaarlijks onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd t.a.v.personeel en 

groepen: opvang in groepen. De houder voerde op deze locatie vorig jaar een pilot uit met de 
basisschool; één van deze afspraken was erop gebaseerd dat de peuters van Hoera gemiddeld 
1 tot 2 dagdelen per week samen met een beroepskracht van Hoera meedraaiden bij de 
kleutergroep van St. Franciscus. De houder dient zich ervan te vergewissen dat deze vorm van 
opvang niet valt onder de Wet Kinderopvang. Tevens werden er structureel meer dan 20 
kinderen opgevangen terwijl het KDV met 20 kindplaatsen staat ingeschreven in het LRK; 

 07-02-2017: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen.Ten aanzien van domein ouderrecht 
heeft de toezichthouder de houder door middel van overleg en overreding de houder de kans 
geboden deze overtreding te herstellen en het inspectierapport alsnog op de website te 
plaatsen; 

 27-02-2018: jaarlijks onderzoek; na overleg en overreding ten aanzien van het veiligheid en 
gezondheidsbeleid, zijn er geen tekorkomingen 

  
Bevindingen huidige onderzoek 
KDV Hoera Nederweert, locatie de Bongerd is in het LRK geregistreerd voor 16 kindplaatsen.  
De houder heeft uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 16 naar 30 aangevraagd. De aanvraag 
is beoordeeld door middel van een bureau-inspectie en door een observatie op locatie. 
  
Uit het onderzoek is geconstateerd dat er voldoende binnenspeelruimte op locatie beschikbaar is 
om de uitbreiding toe te kennen. 
  
De houder heeft bij het wijzigingsverzoek een aangepaste versie van het pedagogisch werkplan 
meegestuurd. 
  
Zie voor een toelichting de verdere inhoud van dit rapport. 
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Hoera Nederweert, locatie de Bongerd te Nederweert 

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 Nederweert, locatie de Bongerd te Nederweert 

 

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 
  
Eerst wordt de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Wijzigingen 
 
De houder heeft een verzoek tot wijziging ingediend. In dit wijzigingsverzoek staat als beoogde 
exploitatiedatum 01-06-2018. Of deze datum uitvoerbaar is, is afhankelijk van de afhandeltermijn. 
  
Het aantal kinderen van 30 gelijktijdig kan pas daadwerkelijk geplaatst worden, na afgegeven 
beschikking door de gemeente Nederweert. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 23-05-2018 assistent-leidinggevende, 

locatieleider school en vervanger locatieverantwoordelijke) 
 Wijzigingsverzoek gemeente Nederweert d.d. 03-04-2018 
 Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 
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Hoera Nederweert, locatie de Bongerd te Nederweert 

 

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 
 
Door de houder is een recent pedagogisch werkplan doorgestuurd en zijn de volgende gegevens 
aangepast: 
 beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de 

stamgroepen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 23-05-2018 assistent-leidinggevende, 

locatieleider school en vervanger locatieverantwoordelijke) 
 Observaties (d.d. 23-05-2018) 
 Pedagogisch werkplan (06-2018 Pedagogisch werkplan Hoera Nederweert IKC de Bongerd) 
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Hoera Nederweert, locatie de Bongerd te Nederweert 

 

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 
 
De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek de binnen- en buitenruimtes waar kinderen 
verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen niet kunnen beoordelen omdat de 
verbouwing van de ruimtes nog in de afwerkfase zit en nog niet veilig, toegankelijk en passend 
ingericht zijn in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
De houder toont door middel van 'een tekening en document inrichting peutergroep' aan dat de 
inrichting goed voorbereid is. Tijdens de volgende jaarlijkse inspectie zal deze voorwaarde 
beoordeeld worden. 
  
Voor 16 nieuwe kindplaatsen moet in totaal ten minste 56 m² binnenspeelruimte beschikbaar 
zijn. Het KDV heeft voor de nieuwe stamgroep (peutergroep) de volgende groepsruimte tot hun 
beschikking: 
  
 Groepsruimte peutergroep: ± 67  m² voor maximaal 16 kindplaatsen. Deze ruimte is 

voldoende groot voor de aangevraagde ophoging van 16 kindplaatsen. 
  
De kinderen hebben tevens de beschikking over een aan de groepsruimte 
aangrenzende buitenspeelruimte. De buitenruimte is in totaliteit voldoende voor het aantal 
kinderen dat wordt opgevangen. Er hoeft niet gemeten te worden om te kunnen beoordelen dat de 
buitenruimte méér dan groot genoeg is. 
  
De peutergroep beschikt over een op het aantal aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke 
slaapruimte. Er worden volgens de assistent-leidinggevende 4 bedjes geplaatst. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (d.d. 23-05-2018) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Plattegrond 
 Pedagogisch werkplan (06-2018 Pedagogisch werkplan Hoera Nederweert IKC de Bongerd) 
 Eigen metingen toezichthouder d.d. 23-05-2018 
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Hoera Nederweert, locatie de Bongerd te Nederweert 

 

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) 

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 Nederweert, locatie de Bongerd te Nederweert 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Nederweert, locatie de Bongerd 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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 : Nederweert 
Adres : Postbus 2728 
Postcode en plaats : 6030AA NEDERWEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 23-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 23-05-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 31-05-2018 
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Hoera Nederweert, locatie de Bongerd te Nederweert 

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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