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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 

en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven. 

 

De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 

verantwoorde kinderopvang. 

 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen in verband met 

een wijzigingsverzoek van de houder. Dit betreft een verzoek tot uitbreiding van 80 naar 92 

kindplaatsen. 

  

De itemlijst geeft aan welke voorwaarde tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het incidenteel onderzoek bij kinderdagverblijf 

(KDV) 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 is gehuisvest in de wijk 

Limbrichterveld in Sittard. Naast het kinderdagverblijf exploiteert de organisatie ook een 

gelijknamige buitenschoolse opvang in Sittard. Het kinderdagverblijf beschikt over vijf 

stamgroepruimtes, een speelhal, gymruimte, extra bouwruimte, snoezelruimte en twee 

buitenruimten. Elke groep is ingericht met diverse speelhoeken, uitdagend spelmateriaal voor 

dreumesen en peuters en diverse rustplekjes voor de baby's. Elke groep heeft een verschoonblok 

in de groepsruimte en een kast met bakjes waar de persoonlijke spulletjes van ieder kind in 

worden bewaard. 

 

De speelhal ligt centraal in het gebouw. Hier zijn ook diverse speelhoeken gecreëerd. Er is een 

podium en er is voldoende rollend materiaal aanwezig. Op de eerste verdieping is een ruimte 

ingericht met een speeltoestel voor grof motorische activiteiten en een ruimte om met grote 

blokken te bouwen. Iedere groepsruimte heeft toegang tot de buitenruimte. De tuin is veilig en 

toegankelijk. De inrichting is passend en afgestemd op de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

De kinderen hebben onder andere een speelhuisje en klimrek ter beschikking. 

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor 80 kindplaatsen. 

Kinderdagverblijf Twinnie biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in vijf 

stamgroepen.  

 

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 18:00 uur. 

 

Kinderdagverblijf Twinnie bestaat momenteel uit 25 pedagogisch medewerkers. Het team wordt 

aangestuurd door de 2 houders. Zij zijn tevens werkzaam op de groepen. Bij deze locatie is één 

groepshulp werkzaam, 13 stagiaires en komen structureel een dansjuffrouw, een logopedist en een 

externe coach op locatie.  
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Inspectiegeschiedenis 

 

Soort 

onderzoek 

Datum Bevindingen 

Jaarlijks 

onderzoek 

19-07-

2018 

Overleg en overreding bij het domein Pedagogisch klimaat 

(pedagogisch beleid) en Veiligheid en gezondheid (veiligheids- en 

gezondheidsbeleid). Heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

 

Tekortkoming bij het domein Personeel en groepen (verklaring 

omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang). 

Advies tot handhaven.  

 

De gemeente heeft niet gehandhaafd op deze tekortkoming.  

Jaarlijks 

onderzoek 

17-09-

2019  

Tekortkomingen bij het domein Personeel en groepen (verklaring 

omtrent het gedag en personenregister kinderopvang). 

Advies tot handhaving. Hierdoor geen positief advies i.v.m. 

uitbreiding aantal kindplaatsen. 

 

Nader 

onderzoek   

15-10-

2019  

Tekortkomingen zijn opgelost. Het advies tot handhaven op het 

domein Personeel en groepen komt hiermee te vervallen. 

 

Positief advies ten aanzien van het wijzigingsverzoek uitbreiding 

kindplaatsen van 62 naar 80.  

 

 

Huidig onderzoek 

Op dinsdag 24-11-2020 heeft een documentenonderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf 

Twinnie.  

De volgende documenten zijn meegenomen in het onderzoek: 

- wijzigingsformulier explotatie; 

- rapport jaarlijks onderzoek d.d. 19-07-2018; 

- rapport jaarlijks onderzoek d.d. 17-09-2019; 

- lopend rapport jaarlijks onderzoek d.d. 16-11-2020. 

 

Bevindingen van huidige onderzoek 

In het lopend rapport van het jaarlijks onderzoek d.d. 16-11-2020 is advies tot handhaving 

gegeven met betrekking tot tekortkomingen op het domein Personeel en groepen (verklaringen 

omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang). 

Uit het jaarlijks onderzoek d.d. 19-07-2018 en het jaarlijks onderzoek d.d. 17-09-2019 blijkt dat er 

tekortkomingen waren op hetzelfde domein Personeel en groepen (verklaringen omtrent het 

gedrag en personenregister kinderopvang). 

 

Conclusie 

Gezien de geconstateerde tekortkomingen in het recent uitgevoerde jaarlijks onderzoek en de 

tekortkomingen van de afgelopen twee jaar, kan de toezichthouder geen positief advies geven voor 

de uitbreiding van het aantal kindplaatsen op deze locatie.  

 

Reactie op zienswijze van houder 

De aangeleverde zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het rapport. De toezichthouder heeft 

kennisgenomen van de informatie en beschouwt dit als een aanvulling op het rapport. 
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) af te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

De houder zorgt er doorgaans voor dat wijzigingen in de gegevens onverwijld worden gemeld aan 

het college. 

 

De houder heeft een wijziginsverzoek naar de gemeente gestuurd in verband met een uitbreiding 

van het aantal kindplaatsen van 80 naar 92.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor 'Wijzigingen'. 
 

Gebruikte bronnen 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Wijzigingsformulier exploitatie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Twinnie 

Website : http://www.twinnie.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000005102480 

Aantal kindplaatsen : 80 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Twinnie 

Adres houder : Wielewaalstraat 10 

Postcode en plaats : 6135 EN Sittard 

KvK nummer : 14073668 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 

Adres : Postbus 33 

Postcode en plaats : 6400 AA Heerlen 

Telefoonnummer : 088-8805000 

Onderzoek uitgevoerd door :  K. Klinkers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sittard-Geleen 

Adres : Postbus 18 

Postcode en plaats : 6130 AA SITTARD 
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Planning 

Datum inspectie : 24-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 24-11-2020 

Zienswijze houder : 01-12-2020 

Vaststelling inspectierapport : 01-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-12-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 09-12-2020 

 

 

 



 

10 van 10 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 24-11-2020 

Kinderdagverblijf Twinnie te Sittard 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Jammer om te lezen dat een uitbreiding van kindplaatsen voor onze peutergroep niet toegezegd 

mag worden als er een lopend rapport is. 

Zeker gezien het enige punt is het rapport was dat de vog van stagiaires niet gereed waren, wel 

aangevraagd maar helaas niet op tijd binnen. 

De desbetreffende stagiaires zijn naar huis gestuurd totdat de vog gekoppeld is, één is gelijk 

daarna mogen starten, de ander wacht helaas nog op de post. 

  

Op dit moment is niemand aanwezig die er niet mag zijn. Wij vinden het dus zeer jammer dat de 3 

jarige kinderen nu niet kunnen doorstromen naar de peutergroep waar zoveel leren en ontdekken. 

Terwijl het belang van het kind eigenlijk op nummer 1 moet staan. 

Hopelijk mogen wij snel opnieuw een aanvraag indienen, zodat alle kinderen krijgen wat ze 

verdienen. 

 

 

 

 

 

 

 


