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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. 

De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit nader onderzoek zijn de 

voorwaarden waar tijdens het jaarlijkse onderzoek op 29-07-2021 niet aan werd voldaan opnieuw 

beoordeeld.  

 

Beschouwing 

Kinderopvang Tinkelbel is gevestigd in basisschool "Het Anker" aan het Zwaluwenveld. 

Kinderopvang Tinkelbel biedt opvang aan maximaal 15 kinderen 0-4 jaar. Buitenschoolse opvang 

Tinkelbel is ook op deze locatie gevestigd en biedt opvang aan kinderen van 4-12 jaar. 

 

Inspectie geschiedenis 

maart 2021. Incidenteel onderzoek. Houderwijziging; overname van kinderopvang Klein-Duimpje 

en naamswijziging naar kinderopvang Tinkelbel. 

Juli 2021 Jaarlijks onderzoek. Handhavingsadvies op de volgende domeinen Veiligheid en 

gezondheid--> onderdeel veiligheids- en gezondheidsbeleid en Accommodatie --> onderdeel eisen 

aan ruimtes.   

 

Bevindingen nader onderzoek 

De locatie is bezocht, er is met de houder gesproken en documenten zijn beoordeeld. 

 

Kinderopvang Tinkelbel (KDV) voldoet ten tijde van het onderzoek aan de geïnspecteerde eisen uit 

de Wet Kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving. 

 

 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 
 

In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Veiligheid en 

Gezondheid' opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het nader onderzoek  

beschreven. 

Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een beoordeling, op basis van de huidige wet- en 

regelgeving. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 29-07-2021 is onderstaande geconstateerd: 

Tijdens de inspectie was er geen volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen. De EHBO certificaten zijn verlopen en daardoor niet meer geldig. Uit de 

roosters van week 29 en 30 blijkt dat niet te allen tijde een volwassene op locatie aanwezig is die 

gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

 

Bevindingen nader onderzoek 

De beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig EHBO certificaat. 

Tijdens de inspectie is er een volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen. Tijdens het gesprek vertelt de houder dat er elke dag een beroepskracht 

ingezet wordt die een geldig EHBO voor kinderen heeft. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Kathy en Stacey Groenendal) 

• EHBO certifica(a)t(en) 
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Accommodatie 
 

In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Accommodatie' 

opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het nader onderzoek  beschreven. 

Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een beoordeling, op basis van de huidige wet- en 

regelgeving. 

Eisen aan ruimtes 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 29-07-2021 is onderstaande geconstateerd: 

De locatie beschikt niet over een buitenruimte dat grenst aan de groepsruimte. De buitenruimte is 

niet vanuit de groepsruimte direct bereikbaar. Op het schoolplein is een aparte omheinde 

buitenspeelruimte voor de kinderen van het kinderdagverblijf. De houder geeft aan dat ze daar 

zullen spelen. De kinderen moeten over het schoolplein naar de buitenruimte toe lopen. 

 

Bevindingen nader onderzoek 

Het schoolplein aangrenzend aan de groepsruimte is volledig omheind en zal gebruikt worden als 

buitenruimte. Daarnaast kan men gebruik maken van een aparte omheinde peuter buitenruimte op 

het omheinde schoolplein. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Kathy en Stacey Groenendal) 

• Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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) 

 

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 : Kinderopvang Tinkelbel 

Website : http://www.kinderopvangtinkelbel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000025881914 

Aantal kindplaatsen : 15 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Tinkelbel 

Adres houder : Purperreiger 17 

Postcode en plaats : 7827 VG Emmen 

KvK nummer : 81205759 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 

Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  J Wijnbergen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Emmen 

Adres : Postbus 30001 

Postcode en plaats : 7800 RA EMMEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 21-12-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 22-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 22-12-2021 

 

 

 

 

 

 


