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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. 

 

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. 

 

Gezien de huidige coronamaatregelen is op deze locatie een incidenteel onderzoek uitgevoerd in de 

vorm van een flitsbezoek. Dat betekent dat de toezichthouder een kort bezoek heeft gebracht aan 

de locatie. Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een 

flitsbezoek tijdens noodopvang. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op: 

• inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang; 

• beroepskwalificatie; 

• de aanwezigheid van tenminste één volwassene met een geldig certificaat kinder-EHBO. 

 

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

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het incidentele onderzoek bij kinderdagverblijf 

Twinnie. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Algemeen beeld van de opvanglocatie 

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 Limbricht. 

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 80 

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

vijf stamgroepen.    

 

Huidige onderzoek 

Op donderdagochtend 21-01-2021 heeft een onaangekondigd incidenteel onderzoek in de vorm 

van een flitsbezoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Twinnie. Op de locatie is een kort gesprek 

geweest met de pedagogisch medewerkers. Met de houder heeft een telefonisch gesprek 

plaatsgevonden. De praktijk is geobserveerd in alle groepen. De toezichthouder is slechts beperkte 

tijd op de locatie geweest. Na het flitsbezoek zijn alle benodigde documenten door de houder 

toegestuurd en beoordeeld. 

 

Bevindingen van het huidige onderzoek 

Alle werkdagen wordt er noodopvang aangeboden. De groepen zijn alle dagdelen geopend. Er 

worden stamgroepen samengevoegd. De stamgroep "De Binkies" en de stamgroep "De Sjpetters" 

worden bijna elk dagdeel samengevoegd. Woensdag- en vrijdagmiddag worden meestal de 

stamgroepen "De Welpkes" en "De Aepkes" samengevoegd. De peuterplusgroep wordt een enkele 

keer samengevoegd. De houder geeft aan dat bij het samenvoegen van stamgroepen van elke 

stamgroep in elk geval een vaste kracht aanwezig is zodat alle kinderen een bekend gezicht 

hebben. De maximale groepsgrootte is tijdens de lockdown 10 kinderen.  
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De noodopvang wordt tijdens de huidige lockdown intensiever gebruikt dan tijdens de eerste 

lockdown-periode. 

 

Ten tijde van het flitsbezoek zijn in totaal 41 kinderen aanwezig verdeeld over 5 stamgroepen. 

Twee stamgroepen zijn samengevoegd, namelijk de stamgroep "De Binkies" en de stamgroep "De 

Sjpetters".  

 

Er zijn momenteel geen stagiaires, uitzendkrachten en/of vrijwilligers werkzaam. 

 

De houder zorgt ervoor dat de aan de noodopvang verbonden medewerkers in het 

personenregister kinderopvang zijn ingeschreven en zijn gekoppeld aan de organisatie. 

 

De aanwezige beroepskrachten hebben de juiste diploma's. 

Minstens één aanwezige volwassene beschikt over een vereist diploma kinder-EHBO. 

 

Conclusie:  

Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 

Kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bij dit onderzoek heeft middels een steekproef een controle plaatsgevonden van de verklaringen 

omtrent het gedrag, de inschrijving in het personenregister kinderopvang en de koppeling aan de 

organisatie door de houder van de negen aanwezige beroepskrachten. 

 

De genoemde personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan 

de organisatie. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en 

personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de negen aanwezige beroepskrachten beoordeeld. 

De beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor opleidingseisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

  



 

6 van 10 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 21-01-2021 

Kinderdagverblijf Twinnie te Sittard 

Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het incidenteel onderzoek is ten minste één volwassene aanwezig met een geldig kinder- 

EHBO-diploma. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (aanwezige beroepskrachten) 

• EHBO-certificaten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet 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 : 21-01-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 28-01-2021 

Vaststelling inspectierapport : 01-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-02-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 09-02-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


