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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.

Beschouwing
Dit rapport betreft een onaangekondigd onderzoek op kernzaken bij kinderdagverblijf Bijlili in 
Nieuwstadt, gemeente Echt-Susteren.
Bij Bijlili worden op dit moment nog maximaal 6 kinderen van 0 - 4 jaar opgevangen. In april 2014 
heeft de houder een verzoek ingediend bij de gemeente om in totaal 8 kinderen te mogen 
opvangen.
Bij dit onderzoek is bekeken of opvang van 8 kinderen mogelijk is.
Hiertoe voldoet het oppervlak van de speelruimten binnen en buiten en wordt per 1 september a.s. 
een extra beroepskracht werkzaam.
De conclusie is dat opvang van 8 kinderen heel goed mogelijk is.
Het kindaantal in het landelijk register kinderopvang is derhalve gewijzigd van 6 in 8.

Inspectiegeschiedenis
Sinds 1 augustus 2011 exploiteert de houder kinderdagverblijf Bijlili.
Het betreft een locatie die landelijk gelegen is bij een boerderij. De echtgenoot van de houder is 
mede-vennoot en fungeert als achterwacht.
De aanwezigheid van de dieren is een kenmerk voor dit kinderdagverblijf en een motivatie voor 
ouders om voor deze locatie te kiezen.

In de afgelopen drie jaar hebben zich weinig tekortkomingen geopenbaard.
Dat is de reden voor het uitvoeren van een korte inspectie met aandacht voor een enkel punt wat 
bij de vorige inspectie als onvoldoede is beoordeeld (inventariseren en vastleggen alle 
veiligheidsaspecten betreffende de trampoline) en extra aandacht voor het aantal vierkante meters 
in verband met de gewenste uitbreiding van het kindaantal.

Voortgang
Bij het onderzoek en de inspectie van 25 augustus 2014 is gebleken dat aan alle voorwaarden, die 
onderzocht zijn, wordt voldaan.
De kinderopvang bij Bijlili vindt plaats in een voor kinderen fysiek en emotioneel veilige omgeving.
Zie voor een toelichting de verdere inhoud van dit rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen dit domein is de pedagogische praktijk beoordeeld.
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan dat ze zelf heeft opgesteld en dat ze geheel volgens 
haar eigen theorie toepast in de praktijk.

Pedagogische praktijk

De houder werkt op deze dag van inspectie als enige beroepskracht. Haar man is als achterwacht 
aanwezig.
Tijdens de inspectie zijn zes kinderen aanwezig: 2 peuters van 3 jaar, 2 kinderen van 2 jaar, 1 kind 
van 1 jaar en een baby van 0 die tijdens de gehele inspectie in het bedje slaapt.
Het observatiemoment vindt plaats tijdens het vrij spelen van kinderen, het uit bed halen van 
kinderen en het tafelmoment in de middag.
In de praktijk blijkt de houder te werken volgens het eigen pedagogische beleid.

Emotionele veiligheid:
Door de kleinschaligheid is er een grote mate van intimiteit in positieve zin. De houder kent ieder 
kind, niet alleen van naam maar ook qua gezinssituatie en specifieke zaken die van belang zijn
voor de opvang van de kinderen.
De houder gedraagt zich sensitief naar de kinderen toe: is lief en zorgzaam voor de kinderen en 
verwoordt hetgeen ze doet. Bijvoorbeeld bij het uit bed halen stelt ze kinderen gerust, let op dat ze 
zich niet bezeren of een misstap maken.
Ze laat warmte zien op een gepaste manier, verzorgt en verschoont kinderen terwijl ze rustig 
praat.
Ondertussen spelen twee peuters heerlijk met z'n tweeën. Ze gaan op in hun spel met een 
speelgoedschaap. De beroepskracht wordt er wel bij betrokken, ze wordt deelgenoot gemaakt van 
het wel en wee van het schaap. Ze speelt het spel mee met de kinderen.

Persoonlijke competentie:
De kinderen krijgen divers materiaal aangeboden om de verschillende ontwikkelingen te 
stimuleren. Er is materiaal voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek, voor taalontwikkeling 
en cognitieve vaardigheden.
Er wordt met thema's gewerkt die veelal seizoensgebonden zijn, bv feestdagen, verjaardagen, 
vaderdag, moederdag en vakantie.

Sociale competentie:
Er worden gezamelijk activiteiten ondernomen, bv het gezamelijk aan tafel eten, maar ook samen 
boekje lezen en naar buiten gaan om te spelen.
De kinderen maken duidelijk deel uit van een groep en zijn ook duidelijk bekend met elkaar. Een 
van de aanwezige kindjes is vandaag gekomen om te wennen, ook dit gaat goed.

Normen en waarden:
Door het gezamelijk ondernemen van activiteiten, of het gezamelijk aan tafel zitten, leren de 
kinderen op hun beurt wachten.
Er is veel aandacht voor handen wassen en schoonmaken: de houder geeft het goede voorbeeld.
Bij dit kinderdagverblijf is ook veel aandacht voor dieren: doordat er een dierenboerderij bij de 
buitenruimte is leren kinderen ook met dieren omgaan.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Observaties
 Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Binnen dit domein zijn documenten beoordeeld betreffende een geldige verklaring omtrent het 
gedrag van de houder en de beroepskwalificatie.
Tevens zijn de beroepskracht-kindratio en opvang in de stamgroep bekeken.

Verklaring omtrent het gedrag

De houder heeft een correcte en geldige verklaring omtrent het gedrag in bezit.
Het betreft een "vog rechtspersoon" waarop de houder en de echtgenoot zijn gescreend.
De echtgenoot is naast medevennoot tevens achterwacht.

De verklaring omtrent het gedrag is gedateerd op 24-06-2014.

Passende beroepskwalificatie

De houder is momenteel nog de enige beroepskracht: zij heeft een geldige beroepskwalificatie 
(Sociaal Pedagogisch Werk).

Opvang in groepen

De opvang vindt momenteel plaats in één stamgroep met maximaal 6 kinderen.
Na 1 september zal de groep uitgebreid worden met twee kinderen tot een totaal van 8 kinderen.
Alle kinderen zijn tussen 0 en 4 jaar.

Beroepskracht-kindratio

Uit de observatie tijdens de inspectie en het rooster van de kinderen blijkt dat de houder voldoet 
aan de voorwaarden van de beroepskracht-kindratio.
Op het moment van inspectie zijn er:

- 2 kinderen van 3 jaar;
- 2 kinderen van 2 jaar;
- 1 kind van 1 jaar en
- 1 kind van 0 jaar.

Hiervoor is een beroepskracht nodig en aanwezig.
Omdat de houder nog als enige beroepskracht werkt kan er niet afgeweken worden van de 
beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Plaatsingslijsten
 Presentielijsten
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Veiligheid en gezondheid

Binnen dit domein worden de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid beoordeeld.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Naar aanleiding van de inspectie in 2013 is met name gekeken naar de maatregelen en het gebruik 
van de trampoline die in de buitenspeelruimte staat.
Hierover heeft de houder de risico's en bijbehorende maatregelen voldoende in kaart gebracht.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Observaties
 Risico-inventarisatie veiligheid
 Actieplan veiligheid
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
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Accommodatie en inrichting

Binnen dit domein is de oppervlakte in vierkante meters van de binnen- en buitenruimtes 
beoordeeld.

Binnenruimte

De houder heeft de beschikking over twee leefruimten die met elkaar in verbinding staan.
In ruimte 1 is de oppervlakte 23,94 m2.
In ruimte 2 is de oppervalkte 22,44 m2.
In totaal is dit meer dan ruim voldoende voor de opvang van de 8 kinderen die de houder per 1 
september wil gaan opvangen.

Buitenspeelruimte

Ook in de buitenspeelruimte is het aantal beschikbare vierkante meters voor de kinderen ruim 
voldoende.
Oudere en kleinere kinderen kunnen gescheiden spelen zodat de kleinste niet onder de voet 
gelopen worden.

Gebruikte bronnen:
 Observaties
 Plattegrond
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang Bijlili
Aantal kindplaatsen : 8
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Bijlili
Adres houder : Susterderweg 33
Postcode en plaats : 6118CP NIEUWSTADT
KvK nummer : 14100660

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Limburg-Noord
Adres : Postbus 1150
Postcode en plaats : 5900BD VENLO
Telefoonnummer : 088-1191200
Onderzoek uitgevoerd door : T Timmermans

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : ECHT-SUSTEREN
Adres : Postbus 450
Postcode en plaats : 6100AL ECHT

Planning
Datum inspectie : 25-08-2014
Opstellen concept inspectierapport : 28-08-2014
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 03-09-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 03-09-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 03-09-2014

Openbaar maken inspectierapport : 10-09-2014
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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.


