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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en heeft zich
uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens de inspectie van 17 maart 2016 zijn
geconstateerd.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van een nader onderzoek bij kinderdagverblijf Twinnie.
Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in
het rapport per domein verder uitgewerkt.
Kinderdagverblijf Twinnie is een particulier kinderdagverblijf dat sinds januari 2015 gehuisvest is in
een ruim pand in de wijk Limbrichterveld in Sittard. De organisatie exploiteert ook een
buitenschoolse opvang te Limbricht.
Het kinderdagverblijf beschikt over vier stamgroepruimten, een speelhal en twee buitenruimten.
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd voor de
opvang van maximaal 64 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0
tot 4 jaar verdeeld over vier stamgroepen.
Inspectiegeschiedenis:
Bij de reguliere inspectie van 17 maart 2016 zijn tekortkomingen geconstateerd op onderdelen op
het gebied van personeel en groepen. De toezichthouder heeft toen handhaving geadviseerd.
Bevindingen huidige onderzoek:
Bij het huidige nader onderzoek zijn de betreffende voorwaarden opnieuw beoordeeld.
Toezichthouder heeft kunnen vaststellen dat houder de tekortkomingen heeft opgepakt (er is wel
een aandachtspunt)en daarmee voldoen de getoetste voorwaarden aan de Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Hiermee komt het eerder gegeven advies tot handhaven te vervallen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
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

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
Bij de reguliere inspectie dd.17 maart 2016 werd geconstateerd dat een stagiaire niet in het bezit
was van een verklaring omtrent het gedrag.
Bij dit nader onderzoek is alsnog een verklaring omtrent gedrag overlegd. De stagiaire heeft
inmiddels haar stage afgesloten bij kinderdagverblijf Twinnie.
Conclusie:
Deze verklaring omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
Tijdens deze inspectie (vakantiedag) is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt:
Naam
groep:

Datum:

De
Welpkes

02-082016

De
Aepkes

02-082016

De
Binkies

02-082016

De
Sjpetters

02-082016

Aantal aanwezige
kinderen per
leeftijd:
0 jaar: 1
1 jaar: 1
2 jaar: 2
3 jaar: 3
1 jaar: 2
2 jaar: 6
3 jaar: 3
1 jaar: 3
2 jaar: 3
3 jaar: 2
1 jaar: 2
2 jaar: 8
3 jaar:

Aantal aanwezige
beroepskrachten:

Aantal benodigde
beroepskrachten:

2

2

4

2

2

2

4

3

Op basis van bovenstaande wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
De houder heeft een achterwachtregeling opgesteld. In het begin van de ochtend en aan het eind
van de dag kan een beroepskracht alleen in de groep aanwezig zijn. De beroepskracht kan altijd
terugvallen op een beroepskracht van de aangrenzende stamgroep in het kinderdagverblijf.
Daarnaast kan er een achterwacht gebeld worden.
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Afwijken van de BKR wordt beoordeeld op basis van onder andere de haal- en brengtijden van de
kinderen. De houder heeft naar aanleiding van de inspectie dd.17 maart 2016 met de medewerkers
afgesproken dat indien één beroepskracht op de groep staat de breng-en haaltijden worden
genoteerd. Dit is terug te zien in een aantal presentielijsten.
Aandachtspunt:
Om te kunnen beoordelen of er voldoende beroepskrachten ingezet worden bij afwijkende inzet
dienen de breng-en haaltijden te allen tijde genoteerd te worden. Dit zal bij de volgende inspectie
opnieuw bekeken worden.
Het personeel heeft in de middagpauze ieder dertig minuten pauze. Doordat er twee of meer
medewerkers op een groep staan, wordt er gedurende de middagpauze zestig minuten afgeweken
van de toegestane verhouding tussen de beroepskrachten en het aantal op te vangen kinderen.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk
(middagpauze) wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Conclusie:
Houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de groep.
Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:

Interview anderen (pedagogische medewerkers)

Verklaringen omtrent het gedrag (25-04-2016)

Presentielijsten (week 11, 12, 13, 14 en 31)
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Inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
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)

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 8 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 1.49 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 5 lid 7 en 8 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 1.49 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 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 1.49 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 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 1.49 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 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 1.49 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderdagverblijf Twinnie
http://www.twinnie.nl
64
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Twinnie
Veeweg 15
6142AW EINIGHAUSEN
14073668
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 2022
6160HA GELEEN
046-8506666
I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Sittard-Geleen
: Postbus 18
: 6130AA SITTARD

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

02-08-2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
02-08-2016
02-08-2016
02-08-2016

: 09-08-2016
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