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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek.
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het
model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
Daarnaast zijn binnen deze inspectie enkele nieuwe en gewijzigde kwaliteitseisen vanuit de Wet
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang meegenomen.
De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kinderdagverblijf, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per
hoofdstuk verder uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf Bijlili te Nieuwstadt
Kinderdagverblijf Bijlili is een kleinschalig particulier kinderdagverblijf dat is gehuisvest in een
landelijke omgeving. Het kinderdagverblijf is met 10 kindplaatsen sinds 01-08-2011 geregistreerd
in het Landelijk Register Kinderopvang.
De houder heeft geen registratie voorschoolse educatie maar werkt wel met een programma
voorschoolse educatie 'Uk & Puk'. Dit is duidelijk zichtbaar in de groep. De handpop wordt ingezet
bij de activiteiten.
Verder worden er ook seizoensthema's gebruikt en staat het buitenspelen continu centraal tijdens
de opvang. De kinderen ervaren zodoende het bewegen, de natuur en de omgang met dieren.
Inspectiegeschiedenis
Ten tijde van de vorige inspecties in 2016, 2017 en 2018 is er aan de getoetste voorwaarden van
het risico-gestuurd toezicht voldaan.
Huidige inspectie:
Bij dit jaarlijks regulier onderzoek blijkt dat de houder wederom voldoet aan alle getoetste
voorwaarden.
De houder, beroepskrachten en de vrijwilliger tonen een coöperatieve houding tijdens de inspectie.
De houder is goed op de hoogte van wet- en regelgeving.
Voor meer informatie kan de toelichting bij de desbetreffende voorwaarden gelezen worden.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:



Pedagogisch beleid
Pedagogische praktijk

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.
Pedagogisch beleid
De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan voor de locatie. De houder draagt er zorg
voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Dat is onder
meer terug te zien tijdens de pedagogische observatie. Het pedagogisch beleid en de daarbij
behorende praktijk wordt tijdens maandelijkse teamoverleggen besproken. Daar de houder ook in
de groep werkzaam is wordt gelijk geanticipeerd op de uitvoering van het beleid in de praktijk.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde binnen dit domein.
Pedagogische praktijk
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar.
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het
Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat:

Het waarborgen van emotionele veiligheid;

Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;

Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;

Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek
op de locatie beoordeeld.
Observatiemomenten: tijdens het vrije spel, het eet- en drinkmoment aan tafel en het buiten
spelen.
De praktijk tijdens de inspectie laat onder andere onderstaande observaties zien:
- De beroepskrachten nemen de tijd en hebben positieve aandacht voor de kinderen, bijvoorbeeld:
tijdens het vrije spel in het begin van de ochtend speelt een van de beroepskrachten met de
kinderen. Zij gaat met de kinderen op in het spel; er wordt met elkaar gepraat en gelachen. De
kinderen worden getroost als ze verdriet hebben, bijvoorbeeld: bij het aantrekken van de jassen
om naar buiten te gaan stoot een kind zich en huilt. De beroepskracht gaat naar het kind, neemt
het kind op schoot en troost het kind. Al gauw zijn de tranen verdwenen en maakt het kind zich op
om naar buiten te gaan. De beroepskrachten benaderen de kinderen op een rustige en prettige
manier en er is respectvol contact. De kinderen krijgen ook regelmatig een complimentje.
- Door het aanbieden van diverse spel- en speelmogelijkheden stimuleren de beroepskrachten de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ook de inrichting van de binnen- en buitenruimte biedt
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op allerlei gebied. Met name het buiten spelen levert de
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kinderen meerdere mogelijkheden doordat de ruimte groot is, veel speelmaterialen en toestellen
heeft en de kinderen in de natuur kunnen spelen. Daarnaast zijn er dieren die verzorgd kunnen
worden zoals onder andere konijntjes, een ezel, een varkentje.
De allerkleinsten kunnen op een veilige manier buiten spelen onder het afdak. Ook hier staan
materialen, passend bij hun leeftijd, waar ze mee kunnen spelen.
De kinderen tonen allen een zeer groot enthousiasme om naar buiten te gaan; ze kunnen niet snel
genoeg hun jassen, overalls en laarzen aantrekken.
- De kinderen kennen de afspraken in de groep; als ze buiten onder het afdak staan weten ze dat
ze even moeten wachten totdat iedereen er is. Dat doen ze ook keurig netjes ondanks het feit dat
ze staan te popelen om het buitenterrein op te gaan.
Conclusie:
De beroepskrachten handelen volgens de vier basisdoelen uit de Wet kinderopvang en geven
hieraan invulling zoals deze beschreven staan in het pedagogisch beleids- en werkplan.
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. L. Jongen d.d. 29-01-2019)

Interview (beroepskrachten en vrijwilliger, d.d. 29-01-2019)

Observatie(s) (d.d. 29-01-2019)

Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2018)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:





Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Aantal beroepskrachten
Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Van de drie beroepskrachten en de vrijwilliger is getoetst of zij geregistreerd én gekoppeld zijn in
het Personenregister Kinderopvang (PRK); dit blijkt het geval te zijn.
Dat betekent tevens dat zij allen beschikken over een geldige verklaring omtrent gedrag en dat ze
onder de continue screening vallen.
Er is geen stagiaire werkzaam.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De drie beroepskrachten beschikken allen over de juiste beroepskwalificatie.
De houder heeft ook een pedagogische beleidsmedewerker/coach aangesteld; zij werkt als
zelfstandige. Betreffende persoon beschikt over een afgeronde HBO-opleiding pedagogiek, welke
voldoet.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Aantal beroepskrachten
De beroepskracht-kindratio (bkr) heeft de toezichthouder getoetst op 28 en 29 januari 2019. Het
blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet voor het aantal aanwezige kinderen.
Daarbij is rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft per 01-01-2019 een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld. Hoe het
verplichte aantal uren ingezet gaat worden is ten tijde van het onderzoek nog niet bekend.
De evaluatie van de inzet van die uren kan pas aan het einde van het jaar, begin volgend jaar
getoetst worden.
Uit een gesprek met een van de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte is van de plannen en
inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Aangegeven is dat er nog geen coaching
nieuwe stijl heeft plaatsgevonden.
De betreffende voorwaarde is nu niet beoordeeld.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang bij kdv Bijlili vindt plaats in één stamgroep. Deze stamgroep bestaat uit maximaal 10
kinderen. In het nieuwe gebouw (op hetzelfde adres) heeft de houder een registratie voor 12
kinderen aangevraagd.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten en vrijwilliger, d.d. 29-01-2019)

Observatie(s) (d.d. 29-01-2019)

Personen Register Kinderopvang

Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

Overzicht ingeschreven kinderen

Presentielijsten

Personeelsrooster

Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2018)
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. Binnen
dit domein worden het volgende onderdeel beoordeeld:



Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van wettelijke
criteria.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Uit documenten blijkt dat álle beroepskrachten en de vrijwilliger beschikken over een geldig
certificaat eerste hulp aan kinderen. Deze certificaten zijn allen geldig tot 23-01-2020.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld. Dit blijkt uit interview met een van de beroepskrachten: zij heeft weet van het
afwegingskader en kan signalen van vermoedens benoemen. Daarnaast is zij op de hoogte van de
instantie Veilig Thuis.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. L. Jongen d.d. 29-01-2019)

Interview (beroepskrachten en vrijwilliger, d.d. 29-01-2019)

EHBO certificaten

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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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 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie
over de kinderen die worden opgevangen;
e. 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 e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

9 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-01-2019
kdv Bijlili te Nieuwstadt

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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 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 en cao Sociaal Werk.
(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
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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt 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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

kdv Bijlili
http://www.bijlili.nl
000013801465
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

:
:
:
:
:
:

29-01-2019
12-02-2019
Niet van toepassing
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019

: 25-02-2019

11 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-01-2019
kdv Bijlili te Nieuwstadt

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.

12 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-01-2019
kdv Bijlili te Nieuwstadt

