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Twinkel Gouda te Gouda 

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. 

 
Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Gouda heeft op 28 juni 2016 een nader onderzoek plaatsgevonden 
bij kinderdagverblijf Twinkel Gouda. De aanleiding van dit onderzoek zijn de geconstateerde 
tekortkomingen tijdens de inspectie op 20 november 2015. 
De tekortkomingen hebben betrekking op de volgende onderdelen: 
Domein Personeel en groepen 
Verklaring omtrent het gedrag 
 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. 

 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. 

  
Domein Veiligheid en gezondheid 
Meldcode kindermishandeling 
 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de 

beschreven eisen. 
 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het 

gebruik ervan. 
  
Conclusie van dit nader onderzoek is dat houder eerder geconstateerde tekortkomingen heeft 
opgelost. De locatie voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 28-06-2016 

Twinkel Gouda te Gouda 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskracht waarvan de verklaring omtrent het gedrag tijdens de inspectie van 20 november 
2015 niet voldeed aan de voorwaarden, heeft een nieuwe verklaring aangevraagd. Houder heeft 
deze aan de toezichthouder toegestuurd. Deze verklaring omtrent het gedrag voldoet aan de 
voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
  Interview anderen (Beroepskracht) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Twinkel Gouda te Gouda 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Houder heeft de meldcode kindermishandeling toegestuurd. Tevens heeft de toezichthouder de 
meldcode op de locatie ingezien. 
De meldcode kindermishandeling voldoet aan de voorwaarden en de beroepskrachten zijn ervan op 
de hoogte. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Meldcode kindermishandeling (Versie juli 2013) 
 Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Twinkel Gouda te Gouda 

 

Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Twinkel Gouda te Gouda 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Twinkel Gouda 
Website : http://www.twinkel-gouda.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Twinkel-Gouda B.V. 
Adres houder : Middenwillenseweg 3 
Postcode en plaats : 2805KK Gouda 
KvK nummer : 64020568 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Kester 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Gouda 
Adres : Postbus 1086 
Postcode en plaats : 2800BB GOUDA 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 02-08-2016 
 
 

 


