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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

Op verzoek van de gemeente Gouda heeft op 10-09-2020 een nader onderzoek plaatsgevonden bij 

kinderdagverblijf Twinkel naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen tijdens de 

inspectie op 22-06-2020. 

   

De tekortkomingen hadden betrekking op de domeinen 'Personeel en Groepen' en 'Accomodatie'. 

 

Conclusie van dit nader onderzoek is dat houder eerder geconstateerde tekortkomingen heeft 

opgelost. De locatie voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 

Zie voor de toelichting de betreffende domeinen in het inspectierapport. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

4 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 10-09-2020 

Twinkel Gouda te Gouda 

 

Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Tijdens de inspectie van 22-06-2020 constateerde de toezichthouder dat tot het moment van de 

inspectie de medewerkers nog geen coaching hadden ontvangen van de pedagogisch 

coach/pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

De huidige pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker zijn van buiten de organisatie. 

De houder heeft schriftelijk vastgelegd in een document 'Coaching-beleidsmedewerker Twinkel' op 

welke manier de pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker ingezet gaan worden. 

 

In september zullen twee beroepskrachten van kinderdagverblijf Twinkel Gouda een opleiding 

'Pedagogisch coach' starten. Zodoende kan de coaching op termijn worden geborgd binnen het 

kinderdagverblijf. 

 

De houder voldoet aan de voorwaarde van de schriftelijke vastlegging van de inzet van de 

pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

De daadwerkelijk ingezette uren pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker in 2020, 

zullen tijdens de eerstvolgende jaarlijkse inspectie door de toezichthouder worden getoetst. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 



 

5 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 10-09-2020 

Twinkel Gouda te Gouda 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

Tijdens de inspectie van 22-06-2020 constateerde de toezichthouder dat de buitenruimte van 

kinderdagverblijf Twinkel Gouda niet voldoende groot was voor de opvang van het maximale 

kindaantal van 62. 

 

Op 26-08-2019 heeft de toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van 

een verzoek van de houder om het aantal kindplaatsen op te hogen van 46 naar 62. 

De buitenruimte bedroeg op het moment van inspectie op 26-08-2019 155 m2. Dit was niet 

voldoende voor de ophoging van het aantal kindplaatsen naar 62. 

De houder gaf aan het hek van de buitenruimte te gaan verplaatsen, waardoor er een extra ruimte 

van 37,5 m2 bij zou komen. Daarnaast gaf houder aan de beschikking te kunnen hebben over een 

buitenruimte/patio van 64 m2. Deze ruimte diende houder nog wel passend in te richten voor de 

kinderopvang. 

 

Ná verplaatsing van het hek en/of het passend inrichten van de patio zou de buitenruimte 

voldoende groot zijn voor de ophoging van het aantal kindplaatsen. 

Op het moment van inspectie in 2019 was het kindaantal nog niet dusdanig hoog dat een grotere 

buitenruimte per direct beschikbaar zou moeten zijn. Houder gaf aan de buitenruimte in orde te 

laten maken in de eerste weken van september 2019.  

 

Tijdens het huidige nader onderzoek blijkt de houder ervoor gezorgd te hebben dat het hek is 

verplaatst. Dit zorgt voor een extra oppervlakte van 37,5 m2. In totaal bedraagt de huidige 

buitenspeelruimte nu 192,5 m2. Dit is voldoende groot voor de opvang van het maximale 

kindaantal van 62. 

 

Hiermee voldoet de houder aan de voorwaarde dat de locatie beschikt over tenminste 3m2 

buitenruimte per kind. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 

 Observatie(s) (Locatiebezoek) 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Twinkel Gouda 

Website : http://www.twinkel-gouda.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032883099 

Aantal kindplaatsen : 62 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Twinkel-Gouda B.V. 

Adres houder : Middenwillenseweg 3 

Postcode en plaats : 2805 KK Gouda 

KvK nummer : 64020568 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Midden 

Adres : Postbus 121 

Postcode en plaats : 2300 AC LEIDEN 

Telefoonnummer : 088-3083460 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Tettero 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Gouda 

Adres : Postbus 1086 

Postcode en plaats : 2800 BB GOUDA 

 

Planning 

Datum inspectie : 10-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 10-09-2020 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 10-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-09-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 01-10-2020 
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