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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. 
  
De toezichthouders van de GGD Zuid Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 
en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ naleven. 
De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 
verantwoorde kinderopvang. 
  
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op voorwaarden die het meest 
bijdragen aan de kwaliteit van de opvang, zoals de pedagogische praktijk, het aantal 
beroepskrachten op de groepen en hun diploma's en verklaringen omtrent het gedrag. Dit is 
aangevuld met accommodatie (binnen en buitenruimte), informatie en klachten en geschillen 2016. 
  
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek 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 hier over twee groepsruimten. Een derde 
groepsruimte zal binnenkort in gebruik worden genomen. De verbouwing van deze ruimte bevindt 
zich in de laatste fase. 
De buitenruimte is het schoolplein van de basisschool. 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat deze buitenschoolse opvang 
geregistreerd voor maximaal 40 kindplaatsen. 
De toezichthouder van de GGD Zuid Limburg heeft in september 2016 een incidenteel onderzoek 
uitgevoerd in verband met het wijzigingsverzoek van 40 naar 60 kindplaatsen. 
In het definitief inspectie rapport (22-09-2016) adviseert de toezichthouder het college om het 
verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
(LRKP) toe te wijzen. 
De toezichthouder concludeert dat dit advies nog niet in het LRKP is doorgevoerd. 
  
  
Bevindingen van huidige onderzoek: 
Tijdens de huidige inspectie en na overleg en overreding is geconstateerd dat de getoetste 
voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op het volgende domein: 
x Ouderrecht 
Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. 
  
Er is een aandachtspunt geformuleerd bij het domein: 
x Accommodatie en inrichting ; 4.1 Binnenruimte 
Dit aandachtspunt dient voor de volgende inspectie te zijn opgepakt door de houder. 
  
  
  
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
  
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch klimaat’. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
x 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. 
  
  
 
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 vrij spel buiten. 
  
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 gedraagt zich sensitief en responsief tegenover de kinderen: zij laat merken dat 
zij de kinderen begrijpt en reageert adequaat op de signalen die de kinderen afgeven. Het contact 
is respectvol waardoor de kinderen zich op hun gemak voelen. 
De beroepskracht speelt met de kinderen bij het klimrek. Een kind komt kijken. 
De beroepskracht vraagt: "Wil je ook meedoen <naam kind>? Het kind zegt Ja en sluit aan bij het 
groepje. 
 
De interacties tussen beroepskrachten en kinderen zijn vriendelijk en hartelijk. De beroepskracht 
ziet dat een kind met lang haar hier hinder van ondervindt bij het spelen. Ze vraagt: "<naam 
kind> , zal ik met een speldje je haren bij elkaar doen?". Het kind wil dat graag en de 
beroepskracht gaat een speldje halen voor het kind. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende wordt gewaarborgd. 
  



 

5 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 15-05-2017 
BSO Twinnie te Limbricht 

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. 
De beroepskracht sluit aan op wensen en ideeën van de kinderen bij het organiseren van 
activiteiten. Zij begeleidt een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. Zij biedt extra 
stimulans en steun voor een kind dat zijn grenzen wil verleggen. Een beroepskracht doet een 
oefening voor aan het klimrek. Enkele kinderen kijken toe en willen daarna de oefening ook zelf 
proberen. De beroepskracht stimuleert en geeft positieve feedback. De kinderen 
ontvangen geregeld een compliment. 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting: 
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een zelfgekozen activiteit. Ze 
hoeven nauwelijks geholpen te worden. Soms hebben ze even een kleine suggestie nodig. Wanneer 
een kind, ondanks het mooie weer, toch binnen wil spelen vraagt de beroepskracht: " Welke 
activiteit wil je binnen gaan doen? Ze helpt het kind met het kiezen van een activiteit. 
  
  
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 kinderen zijn deel van de groep: 
De beroepskracht moedigt gesprekken tussen haarzelf en de kinderen en tussen kinderen onderling 
aan, door zowel te luisteren als praten. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek met 
individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep. 
 
De jongere kinderen spelen samen in de zandbak. In kleine groepjes worden er kastelen gebouwd 
of de akker 'ingezaaid'. 
  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie: 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen 
zoals samen spelletjes buiten doen. Met het mooie weer spelen de kinderen buiten. Buiten gaan de 
kinderen dammen, doen ze samen een balspel en spelen met elkaar in de zandbak. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de sociale competentie voldoende wordt gewaarborgd. 
  
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: 
De beroepskracht hanteert de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Wanneer ze een kind een vraag stelt en het kind zegt "Wat" in plaats van wablief corrigeert 
ze het kind. 
  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen: 
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De beroepskracht geeft het goede voorbeeld van sociale vaardigheden. Ze is vriendelijk, luistert als 
de kinderen iets vertellen, troost als een kind verdrietig is en helpt de kinderen als iets niet lukt. 
De beroepskracht zegt ook "alsjeblieft" als ze iets aan een kind geeft en zegt ook "dank je wel" als 
ze iets van een kind krijgt. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de overdracht van normen en waarden voldoende wordt gewaarborgd. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. D. Lebens-Haustermans) 
x Interview (Beroepskrachten) 
x Observaties (van de praktijk, binnen en buitenruimtes) 
x Website (www.twinnie.nl) 
x Pedagogisch beleidsplan (mei 2017) 
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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: 
  
x Verklaringen omtrent het gedrag 
x Beroepskwalificaties 
x Opvang in basis groepen 
x Beroepskracht-kind-ratio 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder beschikt over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
Bij dit onderzoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van 4 aanwezige 
beroepskrachten en 1 stagiaire beoordeeld. 
  
Conclusie: 
Deze verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de 4 aanwezige beroepskrachten beoordeeld. 
  
Conclusie: 
Deze diploma's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt momenteel plaats in twee basisgroepen. De indeling is als volgt: 
  
naam leeftijd max. aantal kinderen 
De Kammeraodjes1 4-7  jaar 20 
De Kammeraodjes2 8-12 jaar 20 
  
Uit onderzoek blijkt dat de houder momenteel de laatste fase van een verbouwing ingaat. 
De BSO krijgt in het souterrain van de basisschool de beschikking over een nieuwe ruimte voor een 
derde basisgroep van maximaal 20 kindplaatsen. 
  
De opvang wordt bij de in gebruik name van deze nieuwe ruimte ingedeeld in drie basisgroepen. 
  
naam leeftijd max. aantal kinderen 
De Kammeraodjes 1 4-6  jaar 20 
De Kammeraodjes 2 6-8  jaar 20 
De Kammeraodjes 3 8-12 jaar 20 
  
Beroepskrachten worden ingezet volgens een vast werkrooster. 
  
Conclusie: 
Kinderen worden opgevangen in een basisgroep met een vaste beroepskracht. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
  
Tijdens het onderzoek (schooldag) is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt: 
  
groep leeftijd aantal 

aanwezige 
kinderen 

aantal aanwezige 
beroepskrachten 

aantal benodigde 
beroepskrachten 

De 
kammeraodjes 1 

4-7 
jaar 

18 2 beroepskrachten 
en  1 stagiaire. 

2 beroepskrachten 

De 
kammeraodjes 2 

8-12 
jaar 

15 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

  
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: 
x Vragenlijst oudercommissie (mei 2017) 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. D. Lebens-Haustermans) 
x Interview (Beroepskrachten) 
x Observaties (van de praktijk, binnen en buitenruimtes) 
x Verklaringen omtrent het gedrag 
x Diploma's beroepskrachten 
x Presentielijsten 
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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: 
x Binnenruimte 
x Buitenspeelruimte 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
  
 
Binnenruimte 
 
De buitenschoolse opvang Twinnie maakt voor groep 1 gebruik van een ruim klaslokaal van de 
basisschool. Dit lokaal is tijdens schooldagen, drie ochtenden per week in gebruik als 
peuterspeelzaal. 
  
groep max. aantal kinderen beschikbare opp m2 benodigde opp m2 
Kammeraodjes 1 20 +/- 70 m2 70 
  
Voor groep 2 maakt de BSO gebruik van de (vrije) vierkante meters in de hal van de basisschool 
en heeft daarnaast de beschikking over de gymzaal. 
  
groep max. aantal kinderen beschikbare opp m2 benodigde opp m2 
Kammeroadjes 2 20 +/- 70 m2 70 
  
Aandachtspunt: 
Deze groepsruimte gehuisvest in de hal, is niet definieerbaar als groepsruimte. 
De ruimte staat overvol, functioneert als garderobe en biedt daarnaast ruimte voor de thema's van 
de basisschool. De houder is zich hiervan bewust en legt uit dat deze situatie tijdelijk is in verband 
met de nog niet beschikbare nieuwe BSO ruimte in het souterrain. 
De toezichthouder concludeert dat groep 2 hiermee nog niet beschikt over een binnenruimte die 
passend is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
  
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder met de houder deze situatie besproken. 
De toezichthouder zal bij de volgende inspectie dit jaar, voorwaarde 2 van dit domein opnieuw 
beoordelen. 
  
Conclusie: 
De binnenruimte 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 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. 
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Gebruikte bronnen: 
x Vragenlijst oudercommissie (mei 2017) 
x Observaties (van de praktijk, binnen en buitenruimtes) 
x Website (www.twinnie.nl) 
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Ouderrecht 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
x Informatie 
x Oudercommissie 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders via een informatieboekje, de website, een intakegesprek. 
  
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan en de mogelijkheid om 
geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen, onvoldoende en onvolledig onder de 
aandacht van de ouders. 
  
Daarnaast brengt de oudercommissie en de werkwijze van deze oudercommissie onvoldoende 
onder de aandacht van ouders. 
  
Tijdens het onderzoek 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 de informatie aangevuld aan 
de wettelijke eisen en beschikbaar gemaakt op de 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 3 leden. 
De oudercommissie bestaat uit ouders/leden van deze buitenschoolse opvang. 
  
Uit de vragenlijst van de oudercommissie (mei 2017) zijn geen aandachtspunten naar voren 
gekomen. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van de 
oudercommissie. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
x Vragenlijst oudercommissie (mei 2017) 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. D. Lebens-Haustermans) 
x Interview (Beroepskrachten) 
x Website (www.twinnie.nl) 
x Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

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 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 of 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 een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 
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Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(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) 
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) 
Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(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 11 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) 
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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) 
 

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) 
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(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 niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(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 niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(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) 
De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 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 stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 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) 
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

16 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 15-05-2017 
BSO Twinnie te Limbricht 

 

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 :  J Brouwers 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Sittard-Geleen 
Adres : Postbus 18 
Postcode en plaats : 6130AA SITTARD 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 30-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 01-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-06-2017 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


