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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Bij dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op voorwaarden die het meest
bijdragen aan de kwaliteit van de opvang, zoals de pedagogische praktijk, het aantal
beroepskrachten op de groepen en hun diploma’s en VOG’s. Dit is aangevuld met
tekortkomingen/aandachtspunten uit vorige inspecties.
De lijst met inspectie-items geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld.

Beschouwing
Kinderdagverblijf (verder te noemen als kdv) Bijlili is gelegen in een landelijke omgeving en biedt
een zeer groot buitenspeelterrein met diverse speelgelegenheden en dieren.
Kdv Bijlili heeft het Kwaliteitskenmerk Groene Kinderopvang, waarbij natuurbeleving en buiten
spelen centraal staan.
Er kunnen maximaal 10 kinderen opgevangen worden, er werken 2 beroepskrachten en 1
vrijwilliger.
De laatste jaren voldeed de houder aan de getoetste voorwaarden.
Ondanks het feit dat de houder niet aangesloten is bij de Branchevereninging Kinderopvang is
zij goed op de hoogte van de nieuwe ontwikkeling in de kinderopvang.
Bij de huidige inspectie voldoet de houder aan alle voorwaarden behalve aan de voorwaarde
omtrent de verklaring omtrent gedrag van de vrijwilliger. Hier heeft de houder meteen actie op
ondernomen.
De pedagogische kwaliteit is prima.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Opmerking:
Ten tijde van de inspectie voldoet de verklaring omtrent het gedrag van de vrijwilliger niet. De
houder heeft een nieuwe (geldige) verklaring kunnen overleggen voor afronding van het
conceptrapport.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen
door waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie van de pedagogische praktijk
maakt de toezichthouder gebruik van het Veldinstrument observatie kindercentrum (opgesteld door
GGD Nederland, versie januari 2015). De beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens
het onderzoek op locatie geconstateerd.
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basiscompetenties vanuit de Wet
kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk:





Emotionele veiligheid
Persoonlijke competentie
Sociale competentie
Overdracht van normen en waarden

Pedagogische praktijk
Op dit moment werken 2 beroepskrachten in de groep, de houder en een pedagogisch
medewerkster. Samen bespreken ze door de dag heen pedagogische aspecten die ze ter plekke
tegenkomen in de praktijk. Doordat ze steeds met z'n tweeën zijn kunnen ze op deze manier snel
en adequaat met elkaar de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan blijven volgen.
De pedagogische praktijk is geobserveerd tijdens het naar bed brengen, een eetmomentje en het
vrije spel van 2 kinderen (de overige kinderen liggen dan in bed).
Emotionele veiligheid:
Op alle dagen bij alle kinderen zijn steeds 2 dezelfde beroepskrachten, een vrijwilliger en dezelfde
kinderen in de groep aanwezig. Dit biedt in grote mate emotionele veiligheid voor de kinderen.
De beroepskrachten gedragen zich responsief en sensitief naar de kinderen. Ze laten actief merken
dat ze het kind begrijpen; een baby die verdrietig is wordt geknuffeld en zachtjes gewiegd op de
arm en er wordt zachtjes tegen gesproken. De handelingen sluiten aan op de interactie met de
baby. Een ander kind dat aan tafel een boterham eet kan nog niet praten maar de beroepskracht
weet precies wat het bedoelt met zijn gebaren.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen; tijdens het spel zit een
beroepskracht bij de kinderen op de grond en speelt mee in het keukentje. Een jonger kind gaat
spontaan bij haar op schoot zitten en oogt voldaan en tevreden als hij even bij haar kan 'kroelen'.
's Ochtends wordt aan tafel het 'goedemorgenlied' gezongen waarbij elk kind bij naam genoemd
wordt en welkom wordt geheten.
Persoonlijke competentie:
De inrichting van het kinderdagverblijf bestaat uit diverse speelhoeken: een keukentje, een
poppenhoek, babyboxen met speeltjes, een leeshoekje en een thema/speeltafel. Ook zijn er vele
spelmogelijkheden. De beroepskrachten laten de kinderen soms vrij in hun spel maar bieden ook
gerichte activiteiten aan, soms in de vorm van een thema.
Ten tijde van de inspectie gaat een bijna vierjarig kind even rusten op een stretcher omdat het niet
meer naar bed hoeft. Er wordt een wekkertje gezet en het kind gaat rustig liggen, het slaapt niet.
Als het wekkertje gaat na ongeveer een kwartiertje zet het kind het wekkertje uit, staat op en gaat
spelen.
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Het buitenterrein is groot en heeft ook vele gevarieerde speelmogelijkheden waardoor de kinderen
uitgedaagd worden om op hun eigen niveau en naar eigen interesse te kunnen spelen. Zo zijn er
glijbanen, waterbanen, allerlei dieren, een moestuin, een blotevoetenpad en een pluktuin. Ook voor
de baby's is er een overdekt buitenterrein aangrenzend aan het gebouw waar ze veilig kunnen
kruipen en de wereld ontdekken.
Dagelijks wordt er zo veel mogelijk van het buitenterrein gebruik gemaakt.
Sociale competentie:
De beroepskrachten stimuleren de kinderen in hun onderlinge interactie; een jonger kind en een
bijna vierjarige spelen samen met de beroepskracht in het keukentje.
Als de kinderen 's middags naar bed gaan worden ze door middel van een grote krokodil aan elkaar
verbonden; deze houden ze met z'n vieren vast en lopen zo samen heel rustig naar de slaapkamer.
Daar aangekomen gaan ze ook samen naar bed. Na nog even met elkaar gepraat te hebben wordt
het stil en slapen de kinderen.
De beroepskrachten zetten zich in voor en positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van de ruimte en activiteiten. Ze maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht
en zorg voor de kinderen.
Waarden en normen:
De beroepskrachten geven het goede voorbeeld naar de kinderen; ze luisteren, zijn beleefd en
vertellen wat ze gaan doen.
De dag wordt opgebouwd met vaste rituelen en afspraken zodat de kinderen weten wat er van hen
wordt verwacht. Als de kinderen naar buiten gaan dan weten ze dat ze laarsjes en een overall
moeten aantrekken.
Voordat de kinderen aan tafel hun brood gaan eten wordt er een gezamenlijk lied gezongen. Na het
eten wachten ze aan tafel tot iedereen klaar is.
De beroepskrachten zijn zich bewust van de kwaliteit van lucht, licht en geluid en handelen daar
ook naar. Baby's slapen bijvoorbeeld met toestemming van ouders in buitenbedjes.
Er kan geconcludeerd worden dat de pedagogische praktijk prima in orde is.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (pedagogisch medewerker en vrijwilliger)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de diploma's, verklaringen omtrent gedrag en de beroepskracht-kindratio
getoetst.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent gedrag (VOG's) van de houder en de pedagogisch medewerkster zijn bij
de inspectie in 2015 gecontroleerd en deze voldoen. Aangezien ze onder de continue screening
vallen voldoen ze ook bij de huidige inspectie.
De verklaring omtrent gedrag van de vrijwilliger heeft als datum 22-5-2013 en is daardoor ouder
dan 2 jaar en dus niet meer geldig. Verklaringen omtrent het gedrag van vrijwilligers vallen niet
onder de continue screening. De houder geeft aan dat de vrijwilliger meteen een nieuwe verklaring
aan zal vragen
Op 14-1-2016 overlegt de houder de nieuwe VOG van de vrijwilliger. De verklaring heeft de datum
11-1-2016, is gescreend op de juiste functieaspecten (84 en 86) en voldoet.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder
dan twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
De diploma's van de houder en de pedagogisch medewerkster zijn bij de inspectie in 2015
gecontroleerd en deze voldoen.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in een stamgroep en de groep is nooit groter dan 10 kinderen.
Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep voldoet.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (pedagogisch medewerker en vrijwilliger)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opgesteld in juni 2015. Bij de
inventarisaties zijn ook de risico's die dieren zouden kunnen veroorzaken meegenomen. Ook zijn
de protocollen omtrent de risico's aanwezig op locatie en deze zijn ook bekend bij de medewerkers.
Gebruikte bronnen:

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid
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Ouderrecht

Oudercommissie
Kinderdagverblijf is een kleinschalig kinderdagverblijf maar heeft toch 4 ouders die zitting hebben
in de oudercommissie.
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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)

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 8 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

Ouderrecht
Oudercommissie
De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om
een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

kdv Bijlili
http://www.bijlili.nl
10
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Bijlili
Susterderweg 33
6118CP NIEUWSTADT
14100660
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
F. van Bladel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Echt-Susteren
: Postbus 450
: 6100AL ECHT

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

05-01-2016
22-01-2016
Niet van toepassing
26-01-2016
26-01-2016
26-01-2016

: 02-02-2016
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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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