
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Inspectierapport 
Twinkel (BSO) 
Verdilaan 14a 
7002 LN DOETINCHEM 
Registratienummer 813013513 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Toezichthouder:   GGD Noord en Oost Gelderland 
In opdracht van gemeente:  Doetinchem 
Datum inspectie:    24-10-2016 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 31-10-2016 
 



 

2 van 6 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 24-10-2016 
Twinkel te DOETINCHEM 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 4 

Inspectie-items ................................................................................................................... 5 

Gegevens voorziening .......................................................................................................... 6 

Gegevens toezicht ............................................................................................................... 6 



 

3 van 6 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 24-10-2016 
Twinkel te DOETINCHEM 

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. 
 
Op 24-10-2016 is er in opdracht van de gemeente Doetinchem een nader onderzoek uitgevoerd 

bij BSO Twinkel van Dans-Kinderopvang. 
  
Tijdens het jaarlijkse onderzoek van d.d. 3 & 4 augustus 2016 heeft de toezichthouder 
overtredingen geconstateerd. 
  

Hierover heeft de gemeente herstelafspraken gemaakt met de houder. 
  

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 
geconstateerde tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen 
het herstel en niet alle andere inspectie-items. 
  

 
Beschouwing 
 

Feiten over het kindercentrum 
BSO Twinkel is gevestigd in de Wilhelminabasisschool. De locatie biedt zowel dagopvang als 
buitenschoolse opvang en is onderdeel van DANS-kinderopvang. 
  

Tijdens het jaarlijkse onderzoek van d.d. 3 & 4 augustus 2016 heeft de toezichthouder 
overtredingen geconstateerd op: 
 Veiligheid & gezondheid: De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het 

kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid 
 Veiligheid & gezondheid: De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het 

kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid 
 Meldcode: De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis 

en het gebruik ervan 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 

Het nader onderzoek heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2016. 
  
Uit het huidig onderzoek blijkt dat de locatie voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
  

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport 

 

 
Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
 
Kort samengevat gaat het over de volgende onderwerpen: 

 De houder moet een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren, middels een 
risico-inventarisatie. 

 De houder is verantwoordelijk voor een vastgelegde procedure en implementatie daarvan op 
het gebied van kindermishandeling en/of seksueel misbruik (met inbegrip van huiselijk 
geweld). 

 
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens de inspectie op 3 augustus 2016 blijkt uit vragen aan de beroepskrachten en uit de 
observatie in de praktijk blijkt dat zij niet op de hoogte zijn van de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s noch van de maatregelen die die risico’s moeten verkleinen. 

  
De toezichthouder heeft tijdens het nader onderzoek 2 beroepskrachten geïnterviewd en daarin 

met hen gesproken over de RIE. De beroepskrachten hebben aannemelijk gemaakt op de hoogte te 
zijn van de RIE en de genoemde en mogelijke risico's. 
  
Conclusie 

  
Tijdens dit nader onderzoek op is geconstateerd dat aan de voorwaarde wordt voldaan. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Tijdens de inspectie op 3 augustus 2016 blijkt uit vragen aan de beroepskrachten blijkt dat 

zij onvoldoende op de hoogte zijn van de meldcode. 
   
De toezichthouder heeft tijdens het nader onderzoek een beroepskracht geïnterviewd en met haar 

een gesprek gevoerd over de meldcode. De beroepskracht heeft tijdens dit gesprek aangetoond 
voldoende kennis te hebben van de meldcode. 
  
Conclusie 

  
Tijdens dit nader onderzoek op is geconstateerd dat aan de voorwaarde wordt voldaan. 
  
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskracht) 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Huisregels/groepsregels 

  Meldcode kindermishandeling 
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Inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Twinkel 

Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Dans Kinderopvang BV 
Adres houder : Middenwillenseweg 3 
Postcode en plaats : 2805 KK GOUDA 

KvK nummer : 60755245 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Huberts 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Doetinchem 
Adres : Postbus 9020 

Postcode en plaats : 7000 HA DOETINCHEM 
 
Planning 

Datum inspectie : 24-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 31-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 03-11-2016 
 
 

 


