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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd regulier onderzoek. 
Tijdens deze inspectie zijn alle voor deze opvangvorm geldende voorwaarden onderzocht. 
 
De itemlijst (bijlage) geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld. 

  

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Twinnie is een particulier kinderdagverblijf dat gehuisvest is in Einighausen. 
In juni 2006 is dit kinderdagverblijf opgericht en staat geregistreerd voor de opvang van maximaal 
32 kinderen. 
Het kinderdagverblijf bestaat uit twee verticale stamgroepen bestemd voor kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar. 

Het kinderdagverblijf beschikt over een twee groepsruimtes die afgestemd zijn op de doelgroep, 

een speelzaal en twee slaapkamers. Daarnaast beschikt men over een aangrenzende buitenruimte. 
Het kinderdagverblijf werkt met vaste beroepskrachten en vaste werkroosters zodat de kinderen 
vertrouwd raken met hen. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat er nog zaken zijn die aandacht behoeven zoals de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid, inrichting van de groepsruimtes en de meldcode. 

Tijdens de huidige inspectie is gebleken dat deze opvanglocatie niet geheel voldoet aan de bij dit 
onderzoek getoetste voorwaarden.  
 
De aangeleverde zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het rapport. De toezichthouder heeft 
kennis genomen van de informatie en beschouwt dit als een aanvulling op hetgeen in het rapport 
vermeld staat.  
 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 

ontwikkeling van kinderen. Het betreft de opvang van maximaal 32 kinderen in de leeftijd van 0-4 
jaar. 
 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 LRKP 
 Interview houder 
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Pedagogisch klimaat 

 
  

Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld. 
In het pedagogische beleidsplan staat niet in duidelijke en observeerbare termen beschreven bij 
welke (spel)activiteiten hun stamgroep verlaten en hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden 
ondersteund worden door ander volwassenen. 

  
Overleg en overreding 
Na het inspectiebezoek heeft er overleg plaatsgevonden met de houder m.b.t. deze tekortkoming. 
Afgesproken is dat de houder een week de tijd krijgt om dit te herstellen. De houder heeft hier 
gebruik van gemaakt en het pedagogisch beleidsplan aangepast. Zodoende wordt dit nu als 
voldoende beoordeeld. 
  

  

 
Pedagogische praktijk 
 
Emotionele veiligheid: 
De beroepskracht is vol aandacht voor de kinderen. Zij gaat gesprekjes aan met de kinderen, 
maken grapjes met de kinderen, kijken de kinderen aan bij het praten en vangen signalen zoals 

verdriet of plezier goed op. 
Dit blijkt uit: 
Tijdens de inspectie zitten de kinderen aan tafel om boterhammen te eten. De kinderen zijn 
zichtbaar bekend met de beroepskracht en elkaar. Er worden eerst liedjes gezongen.Kinderen 
worden ook gestimuleerd zelf keuzes te maken. Kinderen mogen bijv. kiezen uit verschillend 
broodbeleg.  

  
Persoonlijke competentie: 
De kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels activiteitenaanbod. 
Dit blijkt: 
De tentoongestelde werkjes/versieringen in de groepsruimte zijn door de kinderen zelf gemaakt en 

hebben verband met het huidige thema lente/Pasen. 
 

Aandachtspunt: 
Er is onvoldoende spelmateriaal toegankelijk voor kinderen waardoor het moeilijk voor de kinderen 
is om zelf spel te initiëren. Kinderen moeten bijna altijd om spelmateriaal vragen. 
Bijvoorbeeld: Als een kind met het keukentje wil spelen zal ze aan de beroepskracht moeten 
vragen voor spelmateriaal. De houder dient ervan bewust te zijn dat niet alle kinderen dit kunnen. 
Dit aandachtspunt dient voor de volgende inspectie opgepakt te zijn. 
 

  
Sociale competentie: 
De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren. 
Dit blijkt uit: 
Een baby'tje krijgt apart eten. De andere kinderen zitten aan de grote tafel. Als het baby'tje klaar 
is met eten wordt hij ook bij de rest van de groep gezet. De beroepskracht zegt tegen de kinderen: 

'Kijk eens, wie hier is?' De kinderen reageren hierop. 
  
Normen en waarden: 

Beroepskrachten hebben voldoende houvast aan en inzicht in de afspraken, regels en 
omgangsvormen om kinderen hierop voor te leven en te begeleiden. 
Dit blijkt: 
Tijdens het eetmoment blijkt duidelijk dat aandacht wordt besteed aan de overdracht van regels en 

omgangsvormen zoals het op je beurt wachten, blijven zitten totdat je alles op hebt, handje voor 
de mond als je hoest, mondje eerst leeg eten voordat je een nieuw stukje brood pakt. 
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Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Lebens) 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (praktijk) 

  Pedagogisch beleidsplan (versie april 2014) 



 

7 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-04-2014 
Kinderdagverblijf Twinnie te EINIGHAUSEN 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen het kinderdagverblijf is er sprake van 2 verticale groepen waarin maximaal 32 kinderen in 

de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen kunnen worden. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Uit een steekproef is gebleken dat personen werkzaam bij locatie KDV Twinnie beschikken over een 
geldige VOG. 

  
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. 
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie 
 

 

Beroepskracht-kindratio 
 
Het kinderdagverblijf Twinnie heeft twee stamgroepen namelijk De Aepkes en de Welpkes. 
Er waren op de dag van inspectie 32 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar aanwezig met 6 
beroepskrachten: 
 In de stamgroep De Aepes waren 17 kinderen en 3 beroepskrachten aanwezig 

 In de stamgroep De Welpkes waren 15 kinderen en 3 beroepskrachten en een groepshulp 
aanwezig.  

Houder voldoet hiermee aan de voorwaarden. 
  
Daarnaast blijkt uit de personeelsroosters en de planningslijsten van week 14 en 15 dat er 
voldoende beroepskrachten op de groepen werkzaam zijn.   

  
  
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in twee stamgroepen namelijk: 

 De Aepkes voor maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar 
 De Welpks voor maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar 

  
Op de dag van inspectie waren er 17 kinderen in de stamgroep Aepkes aanwezig. 
Verder blijkt uit de roosters van week 14 en 15: 
  

datum                  dagdeel groep        aantal 
kinderen               

01-04-2014  ochtend     Aepkes  17 

01-04-2014 middag Aepkes 17 

01-04-2014 ochtend Welpkes 17 

07-04-2014 ochtend Aepkes 17 

  
De groepsgrootte wordt dus meerdere dagdelen overschreden. 
  

  
Houder zorgt voor schriftelijke toestemming van de ouders als een kind in een andere dan de eigen 

stamgroep wordt opgevangen. Hierbij wordt aangegeven over welke periode de overeenkomst 
geldt. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

 De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 
kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

In het kindercentrum wordt Nederlands en dialect gesproken. 
 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Lebens) 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten (week 14 en 15) 
  Personeelsrooster (week 14 en 15) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 27-09-2012. 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de bijhorende actieplannen zijn verouderd. 
De beroepskrachten hebben hierdoor geen kennis kunnen nemen van actuele risico's op het gebied 
van veiligheid en gezondheid en het daaruit voortvloeiende plannen van aanpak. 

  
Voor het inschatten van de risico's veiligheid wordt gebruik gemaakt van het model van Stichting 
Consument en Veiligheid en voor het inschatten van de risico's gezondheid wordt gebruik gemaakt 
van het model van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. 
  
De ongevallenregistratieformulieren zijn op locatie aanwezig en er vindt registratie van ongevallen 
plaats. 

  

  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 
 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 

(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 
 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 
 De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 

van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 
 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 

(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 
 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de 

samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

 De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 
 

Kinderdagverblijf Twinnie heeft een meldcode vastgesteld die voldoet aan de wettelijke eisen. 
De meldcode is op locatie aanwezig en de sociale kaart is ingevuld. 
  

De pedagogische medewerkers zijn in grote lijnen op de hoogte van de inhoud, echter verdieping is 
nog noodzakelijk. Volgens de beroepskracht wordt de meldcode nog op korte termijn besproken in 
een teamvergadering. 
 
 
Vierogenprincipe 
 

De houder zorgt ervoor dat alle beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding hun 
werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten terwijl ze gezien of gehoord kunnen worden door 
een andere volwassene, namelijk: 
 Het grootste gedeelte van de dag zijn er drie of vier leidsters op de groep. Er zijn altijd 

meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het begin en einde van de dag, tijdens de 
breng- en haalmomenten zijn er naast de leidsters ook (veel) ouders aanwezig; 

 Leidsters lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder te      

kloppen; 
 De houders van kinderdagverblijf Twinnie komen regelmatig binnen in de groepsruimten; 
 De groepen grenzen aan elkaar en zijn "open". Er zijn veel ramen.  
 Er is "open deuren beleid". Bijna alle deuren zijn vervangen door traphekjes waardoor het heel 

open is; 
 De verschoontafel is in de groep, waardoor de leidsters elkaar altijd kunnen zien tijdens het 

verschonen van de kinderen. 
  
Het vierogenprincipe op 29-05-2013 in de vergadering van de oudercommissie besproken. 
  
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Lebens) 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Notulen oudercommissie (d.d. 29-05-2013) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 27-09-2012) 

  Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 27-09-2012) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 
  Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

Binnenruimte 
 
Er zijn 2 stamgroepen die elk over een afzonderlijke vaste groepsruimte beschikken. Tevens is er 
een grote speelhal beschikbaar. 
Er is hiermee voldoende beschikbare ruimte voor de opvang van 32 kinderen. 
  

Elke stamgroepsruimte is ingedeeld met verschillende activiteitenplekken afgestemd naar leeftijd 
en de ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. Te weten: een bouwhoek, een huishoek 
en een gedeelte om aan tafel activiteiten te doen. 
  
Iedere stamgroep heeft zijn eigen slaapruimte. Er zijn in totaal 16 bedjes, één evacuatiebed en één 
stretcher aanwezig. Dit is toereikend voor het aantal maximaal op te vangen kinderen. 
 

 

Buitenspeelruimte 
 
Het kinderdagverblijf beschikt over een aangrenzende grote buitenruimte. Deze buitenruimte is 
voor de doelgroep ingericht. 
Er zijn vaste speelelementen en rollend materiaal aanwezig. 
 

 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (praktijk) 
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Ouderrecht 

 
  

Informatie 
 
De ouders worden geïnformeerd door middel van de website, nieuwsbrieven en het intakegesprek. 
De houder plaatst de inspectierapporten op de eigen website www.twinnie.nl 
 
 

Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. De houder heeft voor dit 
kindercentrum een oudercommissie ingesteld, die momenteel bestaat uit 7 leden. 
  
  
Klachten 

 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders en een regeling voor de 
behandeling van klachten van de oudercommissie. 
Houder is hiervoor aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang en de 
Klachtenkamer Kinderopvang. 
  
Het jaarverslag klachten voor cliënten en oudercommissies wordt door de houders opgesteld. 

Hiermee worden ouders geïnformeerd over eventuele klachten over de kinderopvang die door een 
externe klachtencommissie in behandeling zijn genomen. 
Het jaarverslag klachten 2012 is opgesteld en goedgekeurd. 
  
Aandachtspunt: 
In het jaarverslag klachten ouders 2012 komt de beschrijving van de externe klachtenregeling niet 

overeen met de beschrijving op de website van het kinderdagverblijf. 
In het jaarverslag over 2013 dient dit aangepast te worden. 
  
 
 

 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Lebens) 
  Reglement oudercommissie 
  Notulen oudercommissie (d.d. 29-05-2013) 
  Website (www. twinnie.nl) 
  Klachtenregeling 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (2012) 

  Klachtenregeling oudercommissie 
  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2012) 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 

van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7, 8 en 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 

aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt 
dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. 
(art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;  art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 

gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 

groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo speodig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 

voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft geheimhoudingsplicht na. 
(art 2 lid 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 

aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

20 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-04-2014 
Kinderdagverblijf Twinnie te EINIGHAUSEN 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Twinnie 

Website : http://www.twinnie.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Twinnie 

Adres houder : Veeweg 15 
Postcode en plaats : 6142AW EINIGHAUSEN 
KvK nummer : 14073668 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 2022 

Postcode en plaats : 6160HA GELEEN 
Telefoonnummer : 046-8506666 
Onderzoek uitgevoerd door :  K. Klinkers 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : SITTARD-GELEEN 

Adres : Postbus 18 
Postcode en plaats : 6130AA SITTARD 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-04-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 17-04-2014 
Zienswijze houder : 25-04-2014 

Vaststelling inspectierapport : 12-05-2014 

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 14-05-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-05-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 21-05-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Geachte mevrouw Klinkers, 
  

hieronder de reactie van ons op het conceptrapport van 17-04-2014: 
  
Wat betreft het beter bereiken van spelmateriaal: 
er wordt in het rapport aangegeven dat er een te hoge drempel is en dat kinderen moeten vragen 
naar speelmateriaal. 
We hebben dit in het verleden geprobeerd, maar het werkt helaas niet. 
Het werd heel chaotisch met veel speelgoed en puzzels op de grond en we kregen veel 

commentaar van de ouders. Ouders vonden het gevaarlijk dat kinderen kleine voorwerpen in de 
mond gingen stoppen en dat er veel meer spelmateriaal kapot gaat, waardoor er ook weer gevaar 
staat (bijv. de rode dopjes die aan de houten puzzels zitten). We hebben besloten om al het grote, 
ongevaarlijke materiaal op de grond te laten staan, maar de houten puzzels en kleiner speelgoed 

is toch weer op de plank geplaatst. 
Wel zal het spelmateriaal meer aangeboden worden zodat de kinderen er niet naar hoeven te 
vragen. 

  
Wat betreft de veiligheid en gezondheidsrisico's: 
Wij hebben tot nu ieder jaar de inventarisatielijsten doorgelopen. Maar omdat al vele jaren blijkt 
dat het ieder jaar de zelfde risico's zijn die terugkeren is er in verleden afgesproken dat we de 
lijsten wel elk jaar even doorlopen, maar dat als er niets gewijzigd is ze maar eens per twee jaar 
worden ingevuld. Wel wordt er ieder jaar een verslag gemaakt waarin ook wordt aangegeven of er 

wel of geen nieuwe lijsten zijn ingevuld. 
Vandaar dat de lijsten wat er nu waren van september 2012 waren en de nieuwe eigenlijk in 
september 2014 gemaakt zouden worden. 
De toezichthouder heeft ons aangegeven dat we de lijsten elk jaar moeten gaan invullen en we 
hebben de lijsten een keer samen doorgenomen zodat we ze ook zeker op de juiste manier gaan 
invullen. Aan het invullen van de nieuwe lijsten is een start gemaakt en de bijbehorende 
actieplannen zullen op korte termijn afgemaakt worden en naar de toezichthouder verzonden 

worden. 

  
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij met vriendelijke groet. 
  
Kinderdagverblijf Twinnie 
Desiree Diederen en Daniëlle Lebens 

 
 
 

 


