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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. 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’ naleven. 

 

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

verantwoorde kinderopvang. 

 

In dit onderzoeksrapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd toezicht. Dat betekent: meer toezicht waar nodig; minder toezicht waar het kan.  

 

 

Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op: 

 

• Het handelen conform pedagogisch beleidsplan; 

• De pedagogische praktijk; 

• Inschrijving personenregister kinderopvang en koppeling aan de organisatie; 

• De diploma’s van beroepskrachten; 

• Het aantal beroepskrachten op de groepen; 

• De opvang in vaste groepen. 

 

Dit is aangevuld met: 

• Mentorschap; 

• Oudercommissie. 

 

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

 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij buitenschoolse opvang 

Twinnie. Na de feiten over de buitenschoolse opvang volgen de belangrijkste bevindingen. Deze 

worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Buitenschoolse opvang Twinnie is een particuliere kinderopvang en is gehuisvest in basisschool de 

Lemborgh te Limbricht, gemeente Sittard-Geleen. Naast deze buitenschoolse opvang exploiteert 

deze houder ook een gelijknamig kinderdagverblijf in Sittard. 

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor 60 kindplaatsen. Er 

wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar verdeeld over drie 

basisgroepen van ieder maximaal 20 kinderen. Op rustige dagen, zoals de woensdag en vrijdag en 

tijdens vakanties vormen de groepen één samengestelde basisgroep. 

 

Buitenschoolse opvang Twinnie biedt iedere werkdag van 07:00 uur tot 08:45 uur voorschoolse 

opvang aan. Op maandag, dinsdag en donderdag naschoolse opvang van 15:15 uur tot 18:00 uur 

en op woensdag en vrijdag naschoolse opvang van 12:00 uur tot 18:00 uur.  
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De buitenschoolse opvang beschikt over twee groepsruimtes, een gymzaal, een speelhal en een 

aangrenzende buitenspeelplaats. De inrichting bestaat uit verschillende speelhoeken die aansluiten 

bij de leeftijd- en ontwikkelingsfase van de op te vangen kinderen. 

 

Voor het buitenspelen maakt men gebruik van de buitenspeelplaats van de basisschool. Deze is 

ingericht met verschillende spelelementen. 

 

Op deze locatie wordt een team van vijf pedagogisch medewerkers aangestuurd door beide 

houders. Het team wordt ondersteund door twee stagiaires. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

Soort 

onderzoek 

Datum Bevindingen 

Incidenteel 

onderzoek 

25-02-

2021 

Documentenonderzoek. 

 

Herstelaanbod bij het domein: 

• Pedagogisch klimaat (pedagogisch beleid) 

• Personeel en groepen (inzet pedagogisch beleidsmedewerker)  

 

Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

Geen tekortkomingen. 

Incidenteel 

onderzoek 

(flitsbezoek) 

20-01- 

2021   

Geen tekortkomingen 

Nader 

onderzoek 

30-06- 

2020   

Tekortkomingen bij de domeinen Pedagogisch Klimaat en Personeel 

en groepen zijn opgelost. Advies tot handhaven komt te vervallen.   

Jaarlijks 

onderzoek 

26-11- 

2019 

Tekortkomingen bij de domeinen: • Pedagogisch klimaat 

(pedagogisch beleid) • Personeel en groepen (aantal 

beroepskrachten en stabiliteit voor de opvang van kinderen) 

Advies tot handhaven. Verzwarende omstandigheid i.v.m. recidive. 

Nader 

onderzoek 

13-06- 

2019 

De tekortkomingen bij het domein Pedagogisch klimaat en het 

domein Personeel en groepen zijn opgelost. 

Het advies tot handhaven komt te vervallen. 

Nader 

onderzoek 

25-02- 

2019 

De tekortkoming bij het domein Veiligheid en gezondheid en de 

voorwaarde met betrekking tot het mentorschap bij het domein 

Personeel en groepen is opgelost. Advies tot handhaven komt op 

deze voorwaarden te vervallen. De tekortkomingen bij het domein 

Pedagogisch klimaat en de voorwaarde met betrekking tot opvang 

in vaste groepen bij het domein Personeel en groepen zijn niet 

opgelost. 

Advies tot handhaven blijft van kracht 

Jaarlijks 

onderzoek 

16-10- 

2018 

Tekortkomingen met betrekking tot de domeinen: • Pedagogisch 

Klimaat (pedagogisch beleid) • Personeel en groepen (stabiliteit van 

de opvang voor kinderen) • Veiligheid en gezondheid (het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid). 

Advies tot handhaven.  

 

Huidige onderzoek  

Op woensdagmiddag 7 juli 2021 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 

buitenschoolse opvang Twinnie. Op de locatie is een gesprek geweest met de pedagogisch 

medewerkers. De basisgroepen zijn samengevoegd in één groep. De praktijk is geobserveerd. Op 
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locatie zijn enkele documenten doorgenomen. Daarnaast heeft de houder documenten direct na 

het bezoek digitaal toegezonden. 

 

Bevindingen van het huidige onderzoek 

De geobserveerde praktijk komt over het algemeen overeen met het opgestelde beleid. Aan de 

getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 

In dit onderzoek wordt duidelijk dat de opvang in groepen en de inzet van beroepskrachten in 

relatie tot het aantal kinderen voldoet aan de gestelde voorwaarden. Er is sprake van negen 

aanwezige kinderen met twee beroepskrachten. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de houder er niet voor zorgt dat de aan de locatie verbonden 

medewerkers in het personenregister kinderopvang zijn ingeschreven en gekoppeld aan de 

organisatie. Eén van de stagiaires is namelijk niet ingeschreven in het personenregister en 

zodoende niet gekoppeld aan de organisatie. 

 

De beroepskrachten hebben de juiste diploma's en kwalificaties. 

 

Alle kinderen zijn gekoppeld aan een mentor. 

   

De houder heeft een reglement oudercommissie opgesteld. De houder heeft geen oudercommissie 

ingesteld maar verricht hiervoor wel inspanningen. De oudercommissie is onlangs opgeheven. Zie 

voor een uitgebreide beschrijving het betreffende domein. 

 

Conclusie:   

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

Wet Kinderopvang. 

 

Dit betreft onderdelen van de volgende domeinen: 

• Personeel en groepen: Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• Ouderrecht: oudercommissie. 

 

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. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Buitenschoolse opvang Twinnie hanteert een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleid en 

het pedagogisch handelen worden tijdens teamoverleggen besproken. De praktijk komt over het 

algemeen overeen met het beleid. 

   

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor het pedagogisch beleid. 

 

Pedagogische praktijk 

 

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij buitenschoolse opvang 

Twinnie de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang worden gewaarborgd. 

 

Deze basisdoelen zijn samengevat: 

 

A: Het waarborgen van emotionele veiligheid; 

B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 

D: Het overdragen van waarden en normen. 

 

De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens 

de ontvangst van kinderen, een eetmoment en het vrij spel. 

 

Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de vier pedagogische 

basisdoelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt: 

 

A: Waarborgen emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, 

zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 
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De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen en kennen ieder kind in de 

groep. Ze weten persoonlijke bijzonderheden en in het contact met het kind wordt die kennis 

gebruikt.  

 

De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 

reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 

het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 

steun nodig hebben   

 

Er is een programma met activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Tijdens het 

onderzoek is het thema: "Italiaanse week". In dit kader worden er verschillende activiteiten 

georganiseerd. Tijdens het eetmoment kunnen kinderen aangeven of ze een pizza willen bekleden 

om in de oven af te bakken of dat ze liever pasta eten waarvan kinderen de saus hebben gemaakt. 

Daarnaast zijn er verschillende knutselwerkjes die kinderen kunnen maken waaronder 'hoorntjes 

met bolletjes ijs'. De kinderen genieten zichtbaar. 

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid bij kinderen. 

 

B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

 

Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 

hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen mogen zelf het drinken pakken en 

inschenken. Wanneer een kind iets te drinken vraagt aan de beroepskracht zegt de beroepskracht 

dat ze dit zelf mag inschenken. Het kind twijfelt. De beroepskracht merkt dit op en zegt tegen het 

kind dat zij de beker vasthoudt en het kind dan het drinken kan inschenken. De beroepskracht 

geeft het kind een compliment als het kind het probeert. Het kind is trots als het lukt. 

Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren 

van activiteiten. Kinderen leven de afspraak dat ze zelf hun bord en beker opruimen goed na. 

 

Kinderen hebben voldoende mogelijkheden om ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. De activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel 

rustmomenten als actieve uitdaging. De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig 

met een bepaalde activiteit.   

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie bij 

kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot de pedagogische praktijk. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (maart 2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. 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 basisgroepen 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 

De toezichthouder heeft middels een steekproef gecontroleerd of de benodigde personen in het 

bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag, zijn ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder. De steekproef omvat de volgende personen: 

• de twee aanwezige beroepskrachten; 

• de op locatie twee werkzame stagiaires. 

 

De twee aanwezige beroepskrachten en één van de stagiaires zijn ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

 

Eén stagiaire is niet ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zodoende ook niet door 

de houder aan de organisatie gekoppeld. 

 

Conclusie: 

 

 

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

voldaan:  

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
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(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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

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

 

Opleidingseisen 

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

 

De beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor opleidingseisen. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op https://www.1ratio.nl. 

 

Tijdens dit onderzoek zijn de groepen samengevoegd en is de inzet van beroepskrachten als volgt: 

 

Naam groep: Aantal aanwezige 

kinderen per 

leeftijd: 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

Groep 1, 2 en 3 

samengevoegd. 

4 tot 7 jaar:   7 

kinderen 

7 tot 13 jaar: 2 

kinderen 

 

Totaal: 9 kinderen 

 2 beroepskrachten  1 beroepskracht 

 

De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. 

 

Tijdens activiteiten buiten de groep blijft het aantal in te zetten beroepskrachten gelijk aan de 

situatie direct voorafgaand aan de activiteit.  

 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

 

Er worden geen beroepskrachten in opleiding ingezet. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet 

van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in drie basisgroepen. De indeling is als volgt: 

 

Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

Groep 1 Groep 1 en 2 van de basisschool 20 kinderen 

Groep 2 Groep 3 en 4 van de basisschool 20 kinderen 

Groep 3 Groep 5 t/m 8 van de basisschool 20 kinderen 

 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke basisgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. De beroepskrachten verklaren dat kinderen 

niet in een andere dan de eigen basisgroep worden opgevangen.  

 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. De mentor-kind verdeling hangt 

zichtbaar op in de groep. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

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

• Overzicht ingeschreven kinderen 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan (maart 2021) 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

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

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

Oudercommissie 

In buitenschoolse opvang Twinnie zijn meer dan 50 kinderen geplaatste kinderen, namelijk 77 

kinderen.   

 

De houder heeft voor deze locatie een reglement oudercommissie vastgesteld. Momenteel is geen 

oudercommissie ingesteld. De houder geeft aan dat onlangs de samengestelde oudercommissie 

(KDV en BSO) is opgeheven. De houder geeft aan dat de coronatijd hierin een grote rol heeft 

gespeeld. 

 

De houder kan aantonen dat inspanningen worden gedaan om ouders voor de oudercommissie te 

werven, namelijk: 

• De beroepskrachten brengen de oudercommissie onder de aandacht tijdens de intake; 

• Het versturen van wervingsbrieven; 

• Ouders worden persoonlijk aangesproken. 

De houder geeft aan dat er inmiddels  drie personen zijn benaderd om zitting te nemen in de 

oudercommissie. Zij zullen op korte termijn bij elkaar komen. 

 

Bovenstaande kan als verzachtende omstandigheid aangemerkt worden. 

 

Conclusie: 

 

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

voldaan:  

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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• Reglement oudercommissie 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Wervingsbrief 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 van een kindercentrum 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. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum 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) 

 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Twinnie 

Vestigingsnummer KvK : 140736680000 

Aantal kindplaatsen : 60 

 

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 :  I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sittard-Geleen 

Adres : Postbus 18 

Postcode en plaats : 6130 AA SITTARD 
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Planning 

Datum inspectie : 07-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 13-07-2021 

Zienswijze houder : 14-07-2021 

Vaststelling inspectierapport : 15-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 22-07-2021 

 

 

 



 

18 van 18 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-07-2021 

BSO Twinnie te Limbricht 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Alles is duidelijk en correct omschreven. 

 

Zoals is aangegeven is de huidige oudercommissie komen te vervallen omdat in deze periode alle 

kinderen van de oc de aso hebben verlaten door ontslag en thuiswerk. Inmiddels zijn de nieuwe 

ouders benaderd en zullen we spoedig bij elkaar komen. 

  

Wat betreft de vog van de stagiaire: de vog is wel aangevraagd en betaald door de stagiaire, de 

papieren versie is ook in ons bezit. Wij als houders hebben aangegeven dat deze gekoppeld moest 

worden. Helaas zijn wij (beide houders) op hetzelfde moment enkele weken uit de running geraakt 

ivm corona en daarna is het echt vergeten om te checken of de koppeling voltooid was. Deze fout 

ligt dus bij ons. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 


