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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Tijdens deze inspectie zijn alle voor deze opvangvorm geldende voorwaarden onderzocht. 
 
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld. 

 
 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van inspectie bij buitenschoolse opvang Twinnie. Na de 
feiten over deze buitenschoolse opvang volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in 
het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Buitenschoolse opvang Twinnie is onderdeel van Twinnie kinderopvang en is gehuisvest in de 

basisschool de Lemborgh te Limbricht. Men beschikt over twee groepsruimten die ingedeeld zijn 

met verschillende activiteitenplekken. De buitenruimte is het schoolplein van de basisschool. 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat deze buitenschoolse opvang 
geregistreerd voor maximaal 40 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar verdeeld over twee basisgroepen. 

  
De toezichthouder heeft geen ingevulde vragenlijst van de oudercommissie ontvangen. Hierdoor is 
de mening van de oudercommissie niet meegenomen in de beoordeling. 
  
Bevindingen van huidige onderzoek: 
Tijdens de huidige inspectie en na overleg en overreding is geconstateerd dat de getoetste 
voorwaarden niet voldoen aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Dit betreft onderdelen van het domein: 
- Personeel en groepen 

 
 

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

Bij dit onderzoek hebben op onderstaande punten overleg en overreding plaats gevonden: 
- Pedagogische beleidsplan 
- Meldcode kindermishandeling 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein Kinderopvang in de 
zin van de Wet kinderopvang. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Kinderopvang in de zin van de wet 

 Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
  
De praktijk wordt beoordeeld op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het 
basisonderwijs kunnen gaan. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 

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

 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
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Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch klimaat’. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december 2014’. 

  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Buitenschoolse opvang Twinnie hanteert een pedagogisch beleidsplan. In dit document is het 

binnen de organisatie geldende beleid in duidelijk observeerbare termen verwoord, onder andere: 
 kenmerkende visie van de buitenschoolse opvang 
 werkwijze van de basisgroep 
 ouderbetrokkenheid 
 wenbeleid 
 achterwachtregeling 

  
In het pedagogisch beleidsplan staat niet in duidelijke en observeerbare termen beschreven het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van de opvang gedurende extra dagdelen. 
In het pedagogisch beleidsplan staat niet het juiste aantal basisgroepen en het maximale aantal 
kinderen per basisgroep vermeld. 
Het beleid rondom het afspreken met vrienden op de buitenschoolse opvang staat niet vermeld in 

het pedagogisch beleidsplan.  
  
Tijdens en na het inspectiebezoek heeft overleg en overreding plaatsgevonden tussen de 
toezichthouder en de houder met betrekking tot deze tekortkomingen. Volgens afspraak kreeg de 
houder een week de tijd om dit te herstellen. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en het 

pedagogische beleidsplan aangepast aan de wettelijke eisen. 
  

Onderstaande voorwaarde is bij deze locatie niet van toepassing en zodoende niet beoordeeld: 
 Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 

beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
 
Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 
 

 
Pedagogische praktijk 
 
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen 
besproken. 
  

Conclusie: 
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij buitenschoolse opvang 
Twinnie de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, 
overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
worden gewaarborgd. 

  
Onderstaande beschrijvingen en voorbeelden dienen ter illustratie van de conclusies per basisdoel. 
  
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groepen  tijdens 
het eetmoment en het buiten spelen. 
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Emotionele veiligheid 

Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich veilig voelt, gaat het op 

ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en 
door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei doormaken. 
  
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskracht ziet elk kind binnenkomen en heet het kind welkom. 
Tijdens het eten worden gesprekjes gevoerd tussen kinderen en de beroepskrachten. 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief. Bijvoorbeeld: Als een kind zich pijn heeft gedaan 

wordt het kind getroost. 
  
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
De beroepskracht is veel met de kinderen in gesprek. Kinderen komen ook naar de 
beroepskrachten toe om iets te vertellen of te vragen. De beroepskracht maakt grapjes, heeft 
oogcontact en treedt bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. De interactie tussen de 

beroepskracht en kinderen is vriendelijk en respectvol. 

  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende wordt gewaarborgd. 
  
 
Persoonlijke competentie 

Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen. Na het eetmoment kunnen de kinderen 
zelf hun vrije tijd invullen. De beroepskrachten helpen de kinderen waar nodig bij het individuele 
spel of het gezamenlijke spelen. 
  

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 

Er is voldoende spelmateriaal aanwezig voor het stimuleren van verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor de kinderen. Ze mogen 
zelf het materiaal pakken. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de persoonlijke competentie voldoende wordt gewaarborgd. 
  

 
Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen. 

  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie: 

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen 
zoals samen buiten spelen en samen een spel spelen. 
De meeste kinderen zijn ontspannen bezig en hebben zichtbaar plezier. De kinderen zoeken elkaar 
op en spelen met elkaar. 

  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de sociale competentie voldoende wordt gewaarborgd. 
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Overdracht van normen en waarden 
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van 

de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt een breder samenleving dan het 
gezin; kinderen komen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze 
samenleving kenmerkt. 

De groepssetting biedt daarom, in aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen 
mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht. 
  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast: 
In de groepsruimte hangen de regels voor de buitenschoolse opvang zichtbaar op. De regels zijn 
door de kinderen én de beroepskrachten samen opgesteld. Kinderen en beroepskrachten wijzen 
elkaar erop als de regels niet worden nageleefd. 

  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen: 
Beroepskrachten gaan op een respectvolle manier met kinderen om en zijn zich bewust van hun 
voorbeeldrol. Beroepskrachten doen dit door op ooghoogte met kinderen te praten, aan te sluiten 
op hun ontwikkelingsniveau en de geldende fatsoensnormen te hanteren. 
  

Conclusie: 

Uit het onderzoek blijkt dat de overdracht van normen en waarden voldoende wordt gewaarborgd. 
  
  
 
 
Gebruikte bronnen: 

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

  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (Praktijk) 
  Pedagogisch beleidsplan (maart 2016) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 

domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Beroepskwalificaties 
 Opvang in stamgroepen 
 Beroepskracht-kindratio 
 Voertaal 

  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Tijdens de inspectie zijn de Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de houder, 4 

beroepskrachten en 3 stagiaires beoordeeld. 
  
Twee van de aanwezige stagiaires zijn niet in het bezit van een geldige verklaring omtrent het 
gedrag. In de Wijzigingswet Kinderopvang 2013 is opgenomen dat sinds juli 2013 stagiaires voor 
aanvang van de werkzaamheden een verklaring omtrent het gedrag moeten overleggen, en 
vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele 

verklaring omtrent het gedrag. De overlegde VOG's van de twee stagiaires dateren van 04-11-
2013 en 15-01-2014. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder 
dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de vier aanwezige beroepskrachten beoordeeld. 
  
Conclusie: 

Deze diploma's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. De indeling is als volgt: 
  

naam leeftijd max. aantal kinderen 

De Kammeraodjes 1 4-7 jaar 20 

De Kammeraodjes 2 8-12 jaar 20 

  
  
Basisgroep Kammeraodjes 1: 
Uit de presentielijsten (week 14, week 15 en week 19) blijkt dat op de dinsdag en donderdag meer 
dan 20 kinderen werden ingepland: 
 dinsdag 05-04-2016 

 donderdag 07-04-2016 
 dinsdag 12-04-2016 
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 donderdag 14-04-2016 
 dinsdag 19-04-2016 

 donderdag 21-04-2016 
 dinsdag 10-05-2016 (dag van de inspectie) 
 

Uit de presentielijsten, die samen met de beroepskracht bekeken zijn, blijkt dat op volgende data 
meer dan 20 kinderen feitelijk aanwezig waren: 
 dinsdag 05-04-2016: aantal 21 kinderen 
 donderdag 14-04-2016: aantal 23 kinderen 
  
Aandachtspunt: 
Tijdens interview geven de beroepskrachten en de houder aan dat, indien er meer dan 20 kinderen 

aanwezig zijn, de oudste kinderen van deze basisgroep doorgeschoven worden naar de 
basisgroep De Kammeraodjes 2. Dit wordt bepaald op het moment dat er feitelijk meer dan 20 
kinderen aanwezig zijn. Dit is niet terug te zien op de presentielijsten. Het doorschuiven van 
kinderen naar een andere groep is niet toegestaan. Dit is besproken met de houders. 
  
  

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd 
waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd 
waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 

 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
  

Tijdens deze inspectie (schooldag) is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt: 
  

groep leeftijd aantal 
aanwezige 
kinderen 

aantal aanwezige 
beroepskrachten 

aantal benodigde 
beroepskrachten 

De 
kammeraodjes 1 

4-6/7 
jaar 

20 2 beroepskracht (2 
stagiaires) 

2 beroepskrachten 

De 
kammeraodjes 2 

6/7-12 
jaar 

15 2 beroepskracht (1 
stagiaire) 

2 beroepskrachten 

  
  
  

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. De afwijking van de beroepskracht-kindratio was in het 
begin van de opvang en duurde 30 minuten. 
  

Houder heeft geregeld dat een andere volwassene aanwezig of telefonisch bereikbaar is volgens de 
geldende regels als slechts één beroepskracht op de locatie aanwezig is. 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Tijdens de opvang wordt de voorgeschreven voertaal gebruikt. 
  

Conclusie: 
De houder voldoet aan de eisen voor de voorgeschreven voertaal. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

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

  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (Praktijk) 
  Notulen oudercommissie 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 

  Presentielijsten (week 14,15 en 19) 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen 

dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Voor het inschatten van de risico's veiligheid wordt gebruik gemaakt van het model van de 
Stichting Consument en Veiligheid. 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in september 2015. 

 

Voor het inschatten van de risico's gezondheid wordt gebruik gemaakt van het model van het 
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. 
De meest recente risico-inventarisatie gezondheid is uitgevoerd in september 2015. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid heeft betrekking op de huidige situatie. 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. 
  
Er is een plan van aanpak veiligheid en gezondheid opgesteld. Risico's worden ondervangen in 
werkafspraken, huisregels en protocollen 
  

Op grond van gesprekken met de beroepskrachten en de observatie in de groep, is geconcludeerd 
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een 
juiste wijze in praktijk brengen. 
  
Op locatie is een formulier voor ongevallenregistratie aanwezig. Afgelopen jaar hebben zich geen 

ongevallen voorgedaan die geregistreerd hadden moeten worden. 
 

Conclusie: 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde eisen. 
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten kennis kunnen nemen van de gestelde risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode van de Brancheorganisatie 
Kinderopvang. Een sociale kaart is opgesteld. Deze sociale kaart is echter niet actueel. De 
medewerkers waren wel op de hoogte van het feit dat het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling 
en Steunpunt Huiselijk Geweld samengevoegd zijn in Veilig Thuis. 
  

Tijdens het inspectiebezoek heeft overleg en overreding plaatsgevonden tussen de toezichthouder 
en de houder met betrekking tot deze tekortkoming. Volgens afspraak kreeg de houder een week 
de tijd om dit te herstellen. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de sociale kaart 

aangepast. 
  
De beroepskrachten zijn in grote lijnen op de hoogte van de inhoud en het gebruik van de 
meldcode. Verdieping in de wettelijke meldplicht blijft noodzakelijk. 

  
Conclusie: 
De vastgestelde meldcode voldoet aan de beschreven eisen. De houder bevordert de kennis en het 
gebruik van de meldcode en de wettelijke meldplicht. 
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Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw D. Hautermans en mevrouw D. 

Lebens-Hautermans) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (Praktijk) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (september 2015) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (september 2015) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 
  Meldcode kindermishandeling (juli 2013) 
 sociale kaart 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie en inrichting'. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Binnenruimte 
 Buitenspeelruimte 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 

  
  
 
Binnenruimte 
 
De buitenschoolse opvang Twinnie maakt gebruik van twee voormalige klaslokalen van de 
bassischool: 

  

groep max. aantal kinderen beschikbare opp m2 benodigde opp m2 

Kammeraodjes 1 20 +/- 70 m2 70 

Kammeroadjes 2 20 +/- 70 m2 70 

  
Daarnaast maakt men gebruik een gedeelte van de hal en de gymzaal (+/- 150 m2). 
  
De groepsruimte bestaat uit diverse speelhoeken en is ingericht naar de leeftijd en 
ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. 

  
Conclusie: 
De binnenruimte inclusief de slaapruimte voldoet aan de wettelijke eisen. Het aantal vierkante 
meters is voldoende voor de opvang van 40 kinderen. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
De buitenschoolse opvang Twinnie maakt gebruik van de grote buitenspeelplaats van de 

basisschool. 
  
De buitenspeelruimte is zeer ruim bemeten, aangrenzend aan de opvanglocatie, vast beschikbaar 
en toegankelijk voor de kinderen. 

Er zijn vaste speelelementen aanwezig. 
  
Conclusie: 
Buitenschoolse opvang Twinnie beschikt over een buitenspeelruimte die passend is ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
Het aantal vierkante meters is voldoende voor de opvang van 40 kinderen. 
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (Praktijk) 
 Interview met de houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw D. Haustermans) 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Informatie 
 Oudercommissie 
 Klachten en geschillen 2016 
 Klachten 2015 en voorgaande jaren 
  

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders via de website, een intakegesprek, nieuwsbrieven en sociale media 

(facebook). De informatie is actueel. 

 
De houder plaatst de inspectierapporten op zijn eigen website. 
  
Conclusie:  
De houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van informatie aan de ouders. 
 

 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. De houder heeft voor dit 
kindercentrum een oudercommissie ingesteld, die bestaat uit drie leden. Voorheen vergaderden de 
leden die namens het kinderdagverblijf én de buitenschoolse opvang zitting hadden gezamenlijk. 

Sinds kort is de oudercommissie gesplitst. De eerste vergadering heeft in april plaatsgevonden. 
Afgelopen jaar heeft de houder de gezamenlijke oudercommissie advies gevraagd over 
prijswijzigingen en openingstijden. 
  
De toezichthouder heeft de vragenlijst oudercommissie nog niet ontvangen. Hierdoor is de mening 

van de oudercommissie niet meegenomen in de beoordeling. 
  

Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van de 
oudercommissie. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 

Kinderopvangorganisatie Twinnie heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij een door 
de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de wettelijke eisen van klachten en 
geschillen. 

 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 

 
Het jaarverslag Klachten 2015 voor cliënten/ouders en oudercommissie, is door 
kinderopvangorganisatie Twinnie opgesteld. Hiermee worden ouders geïnformeerd over eventuele 
klachten over de kinderopvang die door een externe klachtencommissie in behandeling zijn 

genomen. Het jaarverslag klachten is op organisatieniveau opgesteld en goedgekeurd. De houder 
heeft het jaarverslag op tijd aan de GGD verzonden ( 22-03-2016). 
  
Er zijn in het jaar 2015 over deze locatie geen externe klachten gemeld. 
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Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van 

klachtrecht. 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 

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

  Reglement oudercommissie 
  Informatiemateriaal voor ouders 

  Website (www.twinnie.nl) 
  Klachtenregeling 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (2015) 
  Klachtenregeling oudercommissie 
  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2015) 
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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) 

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) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

 

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) 

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 basisgroep. 
(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 basisgroep verlaten. 
(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 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 en 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) 

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 1 en 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 1 en 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 basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(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 e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 en 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) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is 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 is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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 en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 

betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 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 1.49 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 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 1.49 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
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 lid 1, 2, 3 en 5 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 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig 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) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 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 en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 

a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten 2015 en voorgaande jaren 

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 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 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; 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 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Twinnie 

Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Twinnie 
Adres houder : Veeweg 15 
Postcode en plaats : 6142AW EINIGHAUSEN 

KvK nummer : 14073668 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

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 : 10-05-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 30-05-2016 
Vaststelling inspectierapport : 15-06-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-06-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-06-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 22-06-2016 
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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. 

 
 

 

 


