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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. 

Het kindercentrum  heeft een verkorte inspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn beoordeeld. In 

ieder geval de wettelijk vastgestelde jaarlijks te toetsen voorwaarden zijn beoordeeld. 

 

Het onderzoek heeft zich gericht op: 

 de pedagogische klimaat (beleid en praktijk) 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker) 

 aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling) 

 stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen) 

 

Op basis van de aangetroffen situatie bij het kindercentrum is ook de volgende voorwaarde 

beoordeeld: 

 eisen aan ruimtes 

 

Beschouwing 

Conclusie onderzoek 

Er is op 13 juli 2021 een jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf De Tweeling. Uit 

onderzoek blijkt dat het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden.  

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum en de 

onderzoeksgeschiedenis. 

 

Algemene Kenmerken kinderdagverblijf De Tweeling 

Kinderdagverblijf De Tweeling B.V. is per 1 juli 2020 overgenomen door SOOS BSO Vastgoed B.V.  

Het kinderdagverblijf is sinds 1998 gehuisvest in een gebouw dat tot die tijd gebruikt werd door de 

Agnes Reiniera Fröbelschool. Het tot kinderdagverblijf verbouwd pand waarin de opvang 

plaatsvindt is een rijksmonument. 

 

Het kinderdagverblijf heeft een natuurbelevingstuin en biedt de ouders de mogelijkheid om hun 

kinderen buiten te laten slapen in buitenbedjes. Ook is er voor kinderen vanaf tweeënhalf jaar een 

atelierruimte aanwezig en er is een ‘snoezelruimte’ ingericht. Op het kinderdagverblijf worden 

dagelijks biologische vegetarische maaltijden voor de kinderen bereid. 

 

Het kinderdagverblijf heeft vier verticale stamgroepen, waarin kinderen van 1 – 4 jaar worden 

opgevangen en één babygroep (bestemd voor kinderen tot 1 jaar). 

 

Het kindercentrum is met 63 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

In de afgelopen drie inspectiejaren heeft het kindercentrum voldaan aan de onderzochte wettelijke 

eisen. 

 

In 2020 zijn wegens de Corona pandemie niet bij alle kindercentra en gastouderbureaus 

jaaronderzoeken gedaan. Mede op basis van de inspectiegeschiedenis zijn er keuzes gemaakt en 

heeft er bij peutergroep De Tweeling geen jaaronderzoek plaatsgevonden in 2020. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

Het register is niet conform de praktijk met betrekking tot de volgende gegevens: 

 aantal kindplaatsen 

 

Uit interview met de beroepskrachten en de manager bleek dat er maximaal 64 kinderen per dag 

worden opgevangen. In het Landelijk Register kinderopvang staat kinderdagverblijf De Tweeling 

geregistreerd met 63 kindplaatsen. 

   

De locatiemanager laat, middels mail, weten dat zij op 20 juli 2021 een wijzigingsverzoek (van 63 

naar 84 kindplaatsen)  heeft ingediend bij de gemeente Nijmegen. 

 

Op basis van dit rapport kan de uitbreiding kindplaatsen (naar 84) toegewezen worden. 
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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 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder heeft een pedagogisch werkplan waarin zowel de organisatie brede beleidszaken als de 

locatiegerichte aspecten beschreven zijn.  

 

Zorg dragen voor handelen conform het pedagogisch beleid 

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. Het 

pedagogisch beleidsplan wordt om de 6 á 8 weken besproken in het team. Onderwerpen als 'visie 

en hoe werken wij op de groep' worden onder andere besproken tijdens deze overleggen .  

 

In het pedagogisch beleid staat beschreven dat er op deze locatie een 'Snoezelruimte' is. 

Citaat: 

'Het woord snoezelen is samengesteld uit de woorden snuffelen (ontdekken) en doezelen 

(genieten). Snoezelen is: 

 via aangename zintuiglijke prikkels, 

 in een sfeervolle omgeving, 

 op individueel tempo, 

 contact maken met het kind'. 

 

Tijdens de inspectie vertelden de beroepskrachten, die geïnterviewd zijn door de toezichthouder, 

dat de oudere kinderen van deze ruimte gebruik maken om daar te rusten. De jongste kinderen 

gaan daar in twee- of drietallen naar toe met de eigen beroepskracht om daar van alles te 

ontdekken. 

 

Conclusie 

De houder draagt er zorg voor dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview met de aanwezige 

beroepskrachten. Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk van GGD GHOR Nederland. 
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Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). 

 

De pedagogische praktijk is beoordeeld op vier aspecten: 

1. 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 (waarborgen emotionele veiligheid); 

2. 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 

(mogelijkheden bieden tot ontwikkeling van de persoonlijke competentie); 

3. 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 (mogelijkheden bieden tot ontwikkeling 

van de sociale competentie); 

4. 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 (overdracht normen en waarden). 

 

Er volgen nu enkele voorbeelden van velen, die zijn gezien tijdens de observatie. De observatie 

vond plaats in alle vijf de stamgroepen en in het atelier, tijdens het vrij spelen (binnen en buiten). 

 

Waarborgen emotionele veiligheid 

Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 

 

Vaste verzorger 

 

Observatie groep 0 - 1 jaar: 

Tijdens het interview, met één van de aanwezige beroepskrachten, vertelt de beroepskracht dat de 

mentor de vaste verzorger is van het kind. De mentor is het vertrouwde gezicht voor het kind. 

Naarmate het kind ouder wordt zoeken de kinderen ook de andere beroepskrachten op die op de 

groep werken. Tijdens de inspectie was dit ook terug te zien. Eén van de kinderen kon net lopen, 

en zij loopt enthousiast van de ene beroepskracht naar de andere beroepskracht. Het kind laat zich 

vol vertrouwen enthousiast opvangen door de beroepskracht. De beroepskracht geeft het kind een 

knuffel en een compliment. 

 

Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 

Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende 

gewaarborgd. 

 

Verrijking 

 

Observatie: 

In het atelier kunnen dagelijks 6 kinderen vanaf tweeënhalf komen spelen. 

Op de ochtend van de inspectie waren er 6 kinderen aan het spelen samen met één beroepskracht. 

Tijdens de observatie waren de kinderen vrij aan het spelen.  

Op de grond lag een brede lange plank en een tweede plank, korter en smaller. Deze smalle plank 

lag dwars op de brede plank (vorm van een T). Een tweetal kinderen bedachten dat zij h ier 

overheen konden lopen. De kinderen hadden er zichtbaar plezier in.  

De beroepskracht daagde de kinderen uit om het 'parcours' uit te breiden. De kinderen gingen 

kijken wat zij nog meer konden gebruiken. Eén van de kinderen vond zachte wollen schijven.  Deze 

wollen schijven werden vanaf de brede plank, verder in de groep gelegd. De kinderen konden nu 
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lopen van de smalle plank naar de brede plank en vervolgens verder lopen over de schijven verder 

de groep in lagen. De beroepskracht vond dat zij dit mooi gedaan hadden.   

 

Spelenderwijs bijbrengen van sociale kennis en vaardigheden 

Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale competentie voldoende gewaarborgd. 

 

Samen spelen  

 

Observatie: 

Twee stamgroepen gaan, ondanks dat het zachtjes regent, naar buiten.  

Eén van de beroepskrachten heeft hoepels gepakt en nodigt een aantal kinderen uit om met de 

hoepels te komen spelen. Weer andere kinderen zijn in de zandbak aan het spelen. 

 

Kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving 

Tijdens de observaties is de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 

 

Ruimte voor verschillen 

 

Observatie: 

Tijdens de observatie heeft de toezichthouder gezien dat de beroepskrachten een luisterend oor 

hebben voor de kinderen, en dat zij oprecht geïnteresseerd zijn in hetgeen het kind aan hen 

duidelijk wil maken. De kinderen mogen zijn wie zij zijn. Zover de toezichthouder heeft kunnen 

zien worden er geen kinderen buitengesloten. 

 

Conclusie pedagogisch praktijk 

In de praktijk is te zien dat houder voldoende zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (in alle stamgroepen en buiten) 

 Website (https://kdv-detweeling.nl/) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 06-12-2019 en 16-03-2021) 
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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. 

 

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 inschrijving in het personenregister kinderopvang (PRK) en de koppeling aan de houder is 

beoordeeld door middel van een steekproef. 

Het betreft de houder, de bestuurders, de manager, zes van de twaalf aanwezige beroepskrachten, 

de  twee aanwezige huishoudelijk medewerksters en de aanwezige stagiaire. 

 

Er zijn geen personen ingeschreven op het woonadres als hoofdlocatie. 

 

Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang 

De personen in de steekproef zijn ingeschreven in het PRK en gekoppeld door de houder voordat zij 

gestart zijn met hun werkzaamheden. 

 

Er zijn geen personen ingeschreven op het woonadres als hoofdverblijf. 

 

Conclusie 

De beoordeelde personen in de steekproef zijn allen ingeschreven in het personenregister en 

gekoppeld door houder. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De beoordeling of de beroepskrachten een passende beroepskwalificatie hebben volgens de meest 

recente cao kinderopvang heeft plaatsgevonden middels een steekproef. De steekproef betreft zes 

van de twaalf aanwezige beroepskrachten. 

 

Het diploma van één van deze beroepskrachten is niet meer opgenomen als passende opleiding in 

de meest recente cao Kinderopvang. De toezichthouder heeft de arbeidsovereenkomst van 

betreffende beroepskracht ingezien. Hiermee is aangetoond dat de opleiding van de  betreffende 

beroepskracht onder de overgangsregeling valt. 

 

De beroepskrachten in de steekproef beschikken allen over een passende opleiding volgens de 

meest recente  cao Kinderopvang. 

 

Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker 

Met ingang van januari 2019 moet een houder van een kindercentrum een pedagogisch 

beleidsmedewerker aangesteld hebben. De functie omvat taken als pedagogisch 

beleidsmedewerker en als coach. 

De houder heeft gekozen voor een combinatiefunctie pedagogisch beleidsmedewerker/-coach.   
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De pedagogisch beleidsmedewerker/- coach heeft een passende beroepskwalificatie voor de functie 

van pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente cao Kinderopvang. 

 

Conclusie opleidingen 

De aanwezige beroepskrachten in de steekproef en de pedagogisch beleidsmedewerker/-coach 

hebben een passende opleiding volgens de meest recente cao Kinderopvang. 

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

stagiaires 

De dag van de inspectie: 13 juli 2021 

stamgroep  leeftijd   aanwezige 

kinderen 

 aanwezige 

beroepskrachten 

vereiste 

beroepskrachten  

Paars 1 - 4 

jaar 

13 2 2 

Blauw 1 - 4 

jaar 

12 2 2 

Geel 1 - 4 

jaar 

12 2 2 

Rood 1 - 4 

jaar 

12 2 2 

Groen 0 - 1 

jaar 

11 4 4 

 

12 juli 2021 

stamgroep  leeftijd   aanwezige 

kinderen 

 aanwezige 

beroepskrachten 

vereiste 

beroepskrachten  

Paars 1 - 4 

jaar 

13 2 2 

Blauw 1 - 4 

jaar 

12 2 2 

Geel 1 - 4 

jaar 

12 2 2 

Rood 1 - 4 

jaar 

13 2 2 

Groen 0 - 1 

jaar 

9 4 4 

 

De beroepskracht-kindratio voldoet op beide dagen. 

 

Drie uurs regeling / Afwijkende inzet beroepskracht  

Uit de beoordeelde personeelsroosters en interview met de beroepskrachten en de locatiemanager 

blijkt dat ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist. De 

afwijking valt binnen de in het pedagogisch beleid vastgestelde tijden. 

 

Inzet beroepskrachten in opleiding en stagiairs 

Op dit moment worden er geen beroepskrachten in opleiding en stagiaires ingezet als 

beroepskracht. 

 

Aantal beroepskrachten bij activiteiten buiten de stamgroep 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
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Conclusie 

De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan alle onderzochte eisen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De indeling in stamgroepen op het kindercentrum is als volgt: 

 

stamgroep  leeftijd  max. aantal kinderen 

Paars 1 - 4 jaar 13 

Blauw 1 - 4 jaar 13 

Geel 1 - 4 jaar 13 

Rood 1 - 4 jaar 13 

Groen 0 - 1 jaar 12 

 

Tijdens de inspectie is waargenomen dat de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 

stamgroep voldoet aan de eisen. 

 

Schriftelijke toestemming voor opvang in tweede stamgroep 

Het kan voorkomen door het ruilen van een dagdeel en/of het afnemen van een extra dagdeel dat 

kinderen gebruik maken van de andere stamgroep dan de eigen stamgroep. Ouders hebben hier 

vooraf schriftelijke toestemming voor gegeven.  

Uit de steekproef blijkt dat het toestemmingsformulier voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden voor de stabiliteit van de opvang voor 

kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 

 Interview (beroepskrachten) 

 Personenregister Kinderopvang (verificatiedatum: 12-07-2021 en 15-07-2021) 

 Toestemmingsformulier(en) (opvang in tweede stamgroep) 

 Website (https://kdv-detweeling.nl/) 

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

 Arbeidsovereenkomst(en) 

 Presentielijsten (week 28) 

 Personeelsrooster (week 28) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 06-12-2019 en 16-03-2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

Uit interview met de beroepskrachten en de manager blijkt dat er maximaal 64 kinderen per dag 

worden opgevangen. In het Landelijk Register kinderopvang staat kinderdagverblijf De Tweeling 

geregistreerd met 63 kindplaatsen. 

 

De manager heeft d.d. 20 juli 2021 een wijzigingsverzoek ingediend voor het uitbreiden van de 

kindplaatsen van 63 naar 84. 

 

De toezichthouder geeft hieronder een overzicht van de vierkante meters per stamgroep. 

Uit dit overzicht blijkt dat er voldoende vierkante meters per stamgroep zijn voor de gewenste 

aantal op te vangen kinderen per groep, per dag (84). 

 

naam groep  vierkante meters max. aantal kinderen 

 Paars       75 m² 16 

 Geel  65,99 m² 16 

 Blauw 53,64 m²   16* 

 Rood 65,85 m²   16 

 Groen 50,60 m² 12 

 Atelier 45,43 m²   8 

 Snoezelruimte 15,50 m²   extra ruimte 

   

* De hal  

De hal is 38,96 m². 

Eén zesde van de ruimte heeft de toezichthouder meegeteld bij stamgroep Blauw. Stamgroep 

Blauw heeft met de bijtelling van 6,49 m²  voldoende vierkante meters voor de opvang van 

maximaal 16 kinderen. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende geschreven over de hal en corridor: 

citaat 

'Hal en corridor 

De hal en corridor zijn bedoeld als ontmoetingsplaats voor alle groepen. Regelmatig worden hier 

extra activiteiten georganiseerd. In de hal bevinden zich ook het noppenbord, loopfietsjes, de 

kinderbibliotheek met voorleesbank en verteltafel, het atelierboek met tentoonstelling van werkjes, 

de seizoenstafel en een tafel met stoelen. In de corridor bevinden zich de klimkussens, de kasten 

met enkele themakisten, het drieplusmateriaal, de knutselkast en de voorraadkast voor de 

groepen. Vooral als we niet naar buiten kunnen is het een plek waar je even buiten je groep kunt 

spelen. De hal en de corridor willen we zo min mogelijk zien als opslagruimte: ouders worden 

verzocht en kinderwagens niet in de hal en de corridor achter te laten. Buggy’s kunnen buiten 

onder de overkapping met een fietsslot aan een rail geplaatst worden'. 

 

Conclusie 

De stamgroepen hebben voldoende vierkante meters voor het maximaal op te vangen kinderen. 

Tevens zijn er nog één extra ruimte beschikbaar voor de kinderen; de Snoezelruimte. Deze ruimte 

wordt met name gebruikt door stamgroep Groen (0 - 1 jaar). 

 

Op basis van de beschikbare vierkante meters kan de uitbreiding kindplaatsen (naar 84) 

toegewezen worden. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (binnengekomen d.d. 14-07-2021) 

 Landelijk Register Kinderopvang (verificatiedatum: 12-07-2021) 

 Plattegrond (aangeleverd door de houder) 
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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 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) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 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 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 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 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 stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep 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 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

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

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Tweeling 

Website : http://www.kdv-detweeling.nl 

Aantal kindplaatsen : 63 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : SOOS BSO Vastgoed B.V. 

Adres houder : Groenestraat 294 

Postcode en plaats : 6531 JC Nijmegen 

KvK nummer : 53731859 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  F. Wijnands 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nijmegen 

Adres : Postbus 9105 

Postcode en plaats : 6500 HG NIJMEGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 13-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-07-2021 

Vaststelling inspectierapport : 02-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar : 04-08-2021 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 18-08-2021 
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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. 
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