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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. 
Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste levensjaren van grote invloed is op de 
ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 
gastouderbureaus, gastouders op het gebied van: de pedagogische praktijk en het pedagogisch 
beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel, de 
opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de behandeling 
van klachten en ouderrecht. 
  
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. 
  
Indien een onderdeel uit de Wet kinderopvang niet voldoet, dan wordt dit onderdeel specifiek bij 
het betreffende inspectiedomein genoemd. 
  
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet 
kinderopvang waar het inspectie-onderzoek uit bestaan heeft. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Twinkel Gouda biedt opvang aan in drie horizontale groepen aan maximaal 46 
kinderen van 0 - 4 jaar. De locatie heeft een aangrenzende buitenruimte. 
  
Kinderdagverblijf Twinkel Gouda voldoet niet geheel aan de getoetste voorwaarden. 
  
Op de volgende voorwaarden is een afwijking geconstateerd: 
  
Pedagogisch klimaat 
 Pedagogisch beleid 
  
Personeel en groepen 
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 Aantal beroepskrachten 
  
Veiligheid en gezondheid 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
  
Ouderrecht 
 Informatie 
  
Zie voor verdere toelichting de betreffende domeinen in het inspectierapport. 
  
Overleg en Overreding 
Tijdens het inspectieproces bleek dat houder niet aan de volgende voorwaarde voldeed: 
 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 waarmee 
de houder een kindercentrum exploiteert en 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. 
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Na overleg en overreding is deze tekortkoming opgelost. 
Op de dag van inspectie blijkt dat de houder van kinderdagverblijf Twinkel niet ingeschreven en 
gekoppeld was in het Personenregister Kinderopvang. De inschrijving en koppeling van de houder 
aan kinderdagverblijf Twinkel is tijdens het inspectieproces gerealiseerd op 18-10-2018. 
Hiermee voldoet houder aan de voorwaarde. 
  
  
Na de inspectie heeft er een gesprek plaatsgevonden met de houder van deze locatie. Tijdens dit 
gesprek is de huidige stand van zaken bij de locatie met betrekking tot de implementatie van de 
Wet IKK besproken. Hierbij zijn onder andere de wijzigingen met betrekking tot het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, het mentorschap en de EHBO-diploma’s van de 
beroepskrachten besproken. De houder is op de hoogte van deze nieuwe wetgeving, maar heeft tot 
op heden nog onvoldoende acties ondernomen. 
 
De zienswijze van de houder heeft niet geleid tot andere oordeelsvorming van de toezichthouder. 

 
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 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderdagverblijf Twinkel heeft een pedagogisch beleidsplan dat niet geheel voldoet aan de 
voorwaarden. 
  
Toezichthouder constateerde ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan het volgende: 
 In het pedagogisch beleidsplan wordt mentorschap niet beschreven. In de later door de houder 

toegestuurde 'Wegwijzer' wordt mentorschap zeer summier aangehaald. Er wordt nergens 
vermeld hoe bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor van het kind is. 

 In het pedagogisch beleidsplan is geen informatie opgenomen over de tijden waarop er minder 
beroepskrachten worden ingezet. 

 In het pedagogisch beleidsplan wordt niet beschreven welke taken beroepskrachten in 
opleiding of stagiaires kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij worden begeleid. 

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

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de 
ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt 
welke beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het 
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt 
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het 
minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan 
op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleids- en werkplan. 
  
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen 
tijdens de observatie. Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt 
van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie 
geconstateerd. 
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Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de Wet Kinderopvang, waarin staat dat een 
houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang biedt. Hieronder wordt verstaan; het in 
een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen 
van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door 
overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
Tijdens de observatie ziet de toezichthouder dat de beroepskrachten veel met kinderen praten. Zij 
sluiten aan op wat kinderen vertellen en laten zien in hun gedrag dat ze een kind begrijpen. 
Zo moet een jonger kind huilen, omdat een beroepskracht even de groep uit gaat. Het meisje staat 
huilend bij de deur. Een andere beroepskracht gaat naar het meisje toe en zegt; 'Ach, moet je nu 
een beetje huilen omdat ze weggaat? Kom maar, dan gaan we even zitten'. Ze neemt het kind op 
schoot, het meisje stopt met huilen en kruipt tegen de beroepskracht aan. 
In de groepen heerst een prettige sfeer.  
  
Persoonlijke competentie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
De toezichthouder ziet in de babygroep dat beroepskrachten reageren op signalen van de baby's en 
met de baby's contact hebben. 
Zo is een beroepskracht een baby aan het verschonen en de baby ligt nogal te draaien. De 
beroepskracht reageert hierop door te zeggen; 'Kijk, blijf maar even liggen, dan mag jij mij 
helpen'. Ze geeft de baby een klein potje vaseline in de handen, waardoor het kind wat rustiger 
blijft liggen. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten zijn deel van de groep 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken, zoals 
bijvoorbeeld het opruimen. 
In de peutergroep gaan de kinderen opruimen en de beroepskrachten helpen hen mee. 
De beroepskrachten geven de kinderen complimentjes en waardering als zij goed meehelpen.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder, locatieverantwoordelijke) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (Locatiebezoek) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Houder, beroepskrachten en stagiaires van kinderdagverblijf Twinkel zijn ingeschreven en 
gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De beroepskwalificaties van nieuwe beroepskrachten die in dienst zijn getreden na de vorige 
inspectiedatum 04-09-2017 zijn gecontroleerd. Alle nieuwe beroepskrachten beschikken over een 
beroepskwalificatie welke voldoet aan de voorwaarden. 
De overige beroepskwalificaties zijn tijdens vorige inspecties beoordeeld. 
  
Toezichthouder constateerde het volgende: 
 Een BBL-stagiaire is in dienst bij kinderdagverblijf Twinkel sinds 10-09-2018. Zij wordt vanaf 

die tijd voor minimaal 20 uur per week voor 100% ingezet naast de vaste beroepskrachten.Dit 
is niet conform de voorwaarden in de CAO Kinderopvang. Een werkgever dient de formatieve 
inzetbaarheid van een BBL-stagiaire op basis van informatie van de opleidings- en 
praktijkbegeleider vast te stellen en schriftelijk vast te leggen. De inzet dient te worden 
opgebouwd van 0% naar 100%. 

 Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires dient rekening 
gehouden te worden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. Dit wordt 
in het geval van de BBL-stagiaire niet gedaan. 

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

 
 

 De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de 
voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 
Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de 
dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in 
te zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het 
minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 

Regeling Wet kinderopvang)  
   

 Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 8 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
Aantal beroepskrachten 
 
Houder heeft op groep de Olifantjes een BBL-stagiaire ingezet. Deze stagiaire heeft op 10-09-2018 
haar werkzaamheden aangevangen en is vanaf de start voor 100% ingezet. Aangezien deze 
stagaire nog niet voltallig mag worden ingezet en zij op het moment van inspectie naast twee 
beroepskrachten als derde beroepskracht wordt ingezet, wordt op dat moment niet voldaan aan de 
beroepskracht-kindratio.  
Uit de opgevraagde presentielijst en personeelsrooster van 10-09-2018 t/m 19-10-2018 blijkt dat 
de BBL-stagiaire voor 100% is ingezet in deze periode. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
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 De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van 
tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, 
kunnen in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten 
hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming 
van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten 
kunnen worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio 
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft 
van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van 
de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang)  
   

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Kinderdagverblijf Twinkel heeft drie stamgroepen.  
 Groep Girafjes biedt opvang aan maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 - 1 jaar; 
 Groep Olifantjes biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 2 jaar; 
 Groep Leeuwtjes biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder, locatieverantwoordelijke) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (Locatiebezoek) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma's beroepskrachten 
 Arbeidscontracten 
 BBL-contracten 
 Presentielijsten (September, 1e helft oktober) 
 Personeelsrooster (September, 1e helft oktober) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Op het moment van inspectie van de toezichthouder blijken de beroepskrachten niet op de hoogte 
te zijn van een veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
Ook de locatieverantwoordelijke van kinderdagverblijf Twinkel weet niet af van dit beleid. 
  
Bij navraag bij de houder geeft deze aan dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid nog niet is 
opgesteld. Houder is hiermee bezig. 
  
Gedurende het inspectieproces heeft houder op 08-10-2018 een veiligheids- en gezondheidsbeleid 
aangeleverd.  
  
Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet niet aan alle voorwaarden. 
  
Toezichthouder constateerde ten aanzien van het veiligheids- en gezondheidsbeleid het volgende: 
  
 Houder geeft enkel met een bijlage aan (bijlage 3: actualiseren veiligheid- en 

gezondheidsbeleid) dat het beleid een vast onderdeel is (of wordt) op teamvergaderingen. 
Een tabel is ingevoegd met hierop 'datum aangepast' en 'reden van aanpassing'. Hiermee 
toont houder te weinig aan dat het beleid een cyclisch geheel van implementeren, evalueren 
en actualiseren vormt.  

 Houder geeft in het beleidsplan een opsomming van risico's met grote gevolgen vanuit de 
risico-inventarisatie. Het risico op grensoverschrijdend gedrag wordt summier aangehaald in 
het beleid. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen seksueel, fysiek en psychisch 
grensoverschrijdend gedrag. Ook wordt het risico op grensoverschrijdend gedrag tussen 
kinderen onderling niet omschreven. 

 Het kopje 'Kinderen leren omgaan met kleine risico's' dat houder heeft opgenomen in het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid is een korte opsomming van punten waarin wordt 
aangegeven wat de huisregels zijn voor kinderen, zodat kleine risico's worden ingeperkt. Er 
wordt niet beschreven hoe kinderen wordt geleerd om te gaan met kleine risico's. 

 Houder beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid dat het beleid inzichtelijk is voor 
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires en ouders. Voor beroepskrachten is 
het beleid op de groep aanwezig (niet op het moment van de inspectie, aangezien het beleid 
op dat moment nog niet was ontwikkeld).Voor ouders zou het actuele beleid op de website zijn 
in te zien. Op de website is het veiligheids- en gezondheidsbeleid vooralsnog niet terug te 
vinden.  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid dat houder heeft aangeleverd vormt geen logisch geheel en 
is voornamelijk een opsomming van risico's vanuit de risico-inventarisaties veiligheid en 
gezondheid. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid dient een cyclisch geheel te zijn, waarin implementeren, 
evalueren en actualiseren belangrijk zijn. Houder toont met het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
te weinig aan dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een 'levend' document is. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)  
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 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in 
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze 
waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de 
veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken 
als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als 
risico op grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang)  
   

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de 
evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder, locatieverantwoordelijke) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (Locatiebezoek) 
 EHBO certificaten 
 Website (https://twinkel-gouda.nl) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie herfst 2018) 



 

11 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-09-2018 

Twinkel Gouda te Gouda 

 

Ouderrecht 
 
  
 
Informatie 
 
Houder heeft het inspectierapport van 2017 niet geplaatst op de eigen website. Eveneens heeft 
houder geen link geplaatst naar het Landelijk Register Kinderopvang waar de rapporten zijn in te 
zien.   
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig 
mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. 
Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder, locatieverantwoordelijke) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Website (https://twinkel-gouda.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

13 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-09-2018 

Twinkel Gouda te Gouda 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 2 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 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 waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een 
derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, 
bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 7 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke 
stamgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 8 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 
kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in 
geval van een calamiteit.  
De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 
toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

15 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-09-2018 

Twinkel Gouda te Gouda 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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De houder 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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 
ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Twinkel Gouda 
Website : http://www.twinkel-gouda.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000032883099 
Aantal kindplaatsen : 46 
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 : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Gouda 
Adres : Postbus 1086 
Postcode en plaats : 2800BB GOUDA 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 05-11-2018 
Zienswijze houder : 19-11-2018 
Vaststelling inspectierapport : 22-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 13-12-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De GGD heeft op 25 september 2018 een jaarlijkse inspectie uitgevoerd bij Twinkel Gouda BV. 
Hierin wordt aangegeven dat de pedagogisch praktijk alsook het pedagogische klimaat onder het 
personeel en in de groepen goed functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen. Hier zijn we blij 
mee en dit herkennen we en daar zetten we ons dagelijks voor in! 
  
Er wordt in het rapport aangegeven dat het Pedagogisch Beleid en het beleid Veiligheid en 
Gezondheid niet voldoet aan de nieuwe wetgeving die miv 2018 geldt voor de Kinderopvang. Wij 
hebben kennis genomen van specifieke onderwerpen die aanpassing behoeven en kunnen 
aangeven dat wij actie ondernemen om in het huidige beleid aanpassingen te doen. 
Hierbij willen we aangeven dat wij in de praktijk wél werken conform de wet- en regelgeving, 
maar dat dat helaas nav de GGD inspectie niet goed vastgelegd blijkt te zijn in het huidige beleid. 
Op korte termijn hopen we de wijzigingen aangepast te hebben. 
  
In het rapport wordt aangegeven dat een BBL-student niet voor 100% ingezet mag worden. Wij 
hebben dit niet zo opgevat. Een andere PM-er van Twinkel Gouda heeft ook als BBL-er in het 
verleden de opleiding gevolgd en heeft hierbij ook vanaf de start 20 uur gewerkt. We zijn hier dan 
ook bij deze BBL-student vanuit gegaan. De student is/wordt nooit alleen ingepland, maar altijd 
met 1-2 andere gediplomeerde PM-ers (ook niet in de pauzes) en werkt samen in een team van in 
totaal 12 gediplomeerde PM-ers. 
Het aantal uren per week hebben we ruim vóóraf met de BBL-student besproken en zij heeft 
aangegeven dat ze in overleg met de MBO Rijnland (de opleiding en begeleider) voor de periode 
van 3 jaar voor 20 uur per week ingezet kan worden. In de praktijk-en arbeidsovereenkomst 
hebben we dit aantal uren ook opgenomen. Daarnaast was de student al goed bekend met 
Twinkel Gouda ivm de opvang van haar kind en heeft ze een andere opleiding afgerond. 
Inmiddels zijn de eerste maanden voorbij en voldoet de student naar volle tevredenheid en vanuit 
de opleiding zijn er ook positieve signalen. We kijken met vertrouwen naar de komende 
opleidingsjaren en hopen dat ze na haar opleiding bij Twinkel Gouda als gediplomeerd PM-er kan 
blijven werken. 
  
Het inspectierapport is per abuis niet op de website geplaatst. Overigens wordt ieder jaar tijdens 
het reguliere team-werkoverleg het rapport met aandachtspunten ook besproken. Rapport van 
2017 laten we per omgaande op de website plaatsen. Uiteraard zal ook het definitieve rapport van 
2018 geplaatst worden. 
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