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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
 
Tijdens deze inspectie zijn alle voor deze opvangvorm geldende voorwaarden, die voor aanvang 
van exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht. Een volledig kwaliteitsoordeel is echter nog 

niet mogelijk, omdat het centrum nog niet in exploitatie is gegaan. Een aantal kwaliteitseisen kan 
pas volledig beoordeeld worden bij het onderzoek na aanvang van de exploitatie. Dit 
inspectieonderzoek vindt binnen 3 maanden na opening plaats. 
  
Toezichthouder geeft een advies af voor wel of niet opnemen in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen en beoordeelt het aantal aangevraagde kindplaatsen. 
  

De itemlijst (bijlage) geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld. 

 
 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde voorinspectie bij kinderdagverblijf 
Twinnie. 
Na de feiten over dit kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in 

het rapport per domein verder uitgewerkt 
  
Kinderdagverblijf Twinnie is een particulier kinderdagverblijf dat gehuisvest is in een pand in de 
wijk Limbrichterveld in Sittard. Dit kinderdagverblijf zal de opvang van maximaal 64 kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar gaan verzorgen, verdeeld over vier stamgroepen.  
 
In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft er, in verband met een verhuizing, een 

voorinspectie plaatsgevonden. De twee huidige kinderdagverblijven in Einighausen en Limbricht 
verhuizen naar het toekomstige adres aan de Wielewaalstraat in Sittard.   
  
Bevindingen: 
Uit de voorinspectie is gebleken dat aan de gestelde eisen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt voldaan. Er zijn daarom geen belemmeringen voor opname 

in het landelijk register met 64 kindplaatsen.  

  
De eerste reguliere inspectie zal plaatsvinden binnen drie maanden nadat de nieuwe locatie in 
gebruik genomen is. 
 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven voor toezicht en handhaving bij 
kindercentra. Onder de Wet Kinderopvang gelden normen voor het starten van een kindercentrum 
dat bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan 
kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs 

voor die kinderen begint. 
  
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
Bij kinderdagverblijf Twinnie wordt gedurende de opvang verzorging en opvoeding geboden en een 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. Het betreft de opvang van kinderen in de 
leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen. 

 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen deze vestiging van de houder. 
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw D. Lebens-Haustermans en 
mevrouw D. Haustermans) 
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Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘pedagogisch klimaat’. 

  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het Pedagogisch beleid van 
kinderdagverblijf Twinnie gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan dat specifiek voor deze locatie opgesteld is.  
  
In het pedagogisch beleidsplan staat onder andere in duidelijke en observeerbare termen 
beschreven de werkwijze, de maximale omvang, leeftijdsopbouw van de stamgroepen en de wijze 
waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
  
Conclusie: 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 

 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw D. Lebens-Haustermans en 

mevrouw D. Haustermans) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie november 2014) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect 

worden eerst de gegevens over het kindercentrum beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis 
van wettelijke criteria. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Houders hebben een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) Rechtspersoon, afgegeven d.d. 16-12-

2014 overlegd. 
  
De Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) van de beroepskrachten zijn 
steekproefsgewijs gecontroleerd. De VOG's van tien beroepskrachten en drie vrijwilligers zijn 
beoordeeld. 
  
Conclusie: 

Deze VOG's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

  
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De diploma's van tien 
beroepskrachten zijn beoordeeld. 

  
Conclusie: 
Deze diploma's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw D. Lebens-Haustermans en 
mevrouw D. Haustermans) 

  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. Per 

aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheidsrisico's gebruik van het model van de 

Stichting Consument & Veiligheid. 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid is door de houder uitgevoerd op 28-11-2014. 
  
Voor het inschatten van de risico's gezondheid wordt gebruik gemaakt van het model van het 
Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. 
De meest recente risico-inventarisatie gezondheid is door de houder uitgevoerd op 08-12-2014. 
  

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid heeft betrekking op de situatie bij de huidige 

inspectie. De Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in alle voor kinderen 
toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. Naar aanleiding van de risico-inventarisatie 
zijn actieplannen gemaakt. 
  
Aandachtspunt: 
Bij het plan van aanpak veiligheid worden geen streef- en realisatiedata genoteerd.  

  
Er is een formulier voor ongevallenregistratie aanwezig. 
  
Conclusie: 
Houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid die voldoet aan de eisen van de 
wet. 

  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode van de Brancheorganisatie 

Kinderopvang. Hiervan is de sociale kaart ingevuld en aanpassingen zijn naar de eigen organisatie 
doorgevoerd. 

  
Conclusie: 
Houder heeft een meldcode vastgesteld die voldoet aan de eisen van de wet. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw D. Lebens-Haustermans en 
mevrouw D. Haustermans) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 28-11-2014) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 08-12-2014) 
  Actieplan veiligheid 

  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 
  Veiligheidsverslag 

  Gezondheidsverslag 
  Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 



8 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 15-12-2014 
Kinderdagverblijf Twinnie te SITTARD 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘accommodatie en inrichting’. Per 

aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
Binnenruimte 
 
Kinderdagverblijf Twinnie beschikt over vier stamgroepruimtes. Iedere stamgroepruimte is 61,7 m2 

en geschikt voor de opvang van 16 kinderen. 
  
Er is tevens een speelhal aanwezig van 64,7 m2. 
  
Het betreft een verhuizing en daarom is het meubilair nog niet ter plekke aanwezig. Het volgende 
item is niet beoordeeld: 
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 

kinderen en het pedagogisch beleid. 

  
Uit een bezoek op het huidige adressen van Kinderdagverblijf Twinnie (Limbricht en 
Einighausen) en uit het gesprek met de houders kan echter worden opgemaakt dat de inrichting 
van de binnenspeelruimte naar verwachting passend is voor de doelgroep en in overeenstemming 
met het aantal op te vangen kinderen. 
  

Er zijn vier slaapkamers aanwezig. Iedere slaapkamer heeft 8 slaapplaatsen en één evacuatiebed. 
Er zijn ook stretchers aanwezig voor de oudere kinderen. Dit is toereikend voor het aantal 
maximaal op te vangen kinderen. 
  
Conclusie: 
De binnenruimte voldoet aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de binnenruimte. 

  
 
Buitenspeelruimte 
 
Het kinderdagverblijf beschikt over een aangrenzende buitenruimte (+/- 400 m2). Op dit moment 

is een gedeelte betegeld en een gedeelte is voorzien van gras. De houder geeft  aan dat de ruimte 
nog verder ingericht wordt met kunstgras en een speelhuisje. Er is rollend materiaal aanwezig.  

  
Conclusie: 
De buitenspeelruimte voldoet aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de buitenspeelruimte. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Observaties (praktijk) 
  Plattegrond (projnr. 5337) 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘ouderrecht’. Per aspect worden 

eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
  
Informatie 
 
De ouders worden geïnformeerd door middel van de website, nieuwsbrieven, telefonische 

informatie en het intakegesprek. 
  
Conclusie: 
Houder informeert de ouders volgens de eisen van de wet. 
 
 
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. 
  

Conclusie: 
Houder zorgt voor een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de wet. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw D. Lebens-Haustermans en 
mevrouw D. Haustermans) 

  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website (www.twinnie.nl) 

  Klachtenregeling (SKK) 
  Klachtenregeling oudercommissie (Klachtenkamer) 
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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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 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 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 2 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 2 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 hoe ondersteuning is 

vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 2 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 2 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 2 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) 

 

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) 

Een 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) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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) 

 

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 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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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 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 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 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 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 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 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 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) 

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) 

 

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) 

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) 
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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) 

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) 

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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Twinnie 

Website : http://www.twinnie.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000005102480 
Aantal kindplaatsen : 64 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Twinnie V.O.F. 
Adres houder : Wielewaalstraat 10 
Postcode en plaats : 6135EN SITTARD 
KvK nummer : 81868854 
 

 

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 : 08-12-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 19-12-2014 

Vaststelling inspectierapport : 22-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 22-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-12-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 23-12-2014 
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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. 

 
 

 

 


