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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. 
In 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 verklaringen omtrent het gedrag. 
  
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Bijlili is gelegen in een landelijke omgeving en biedt een zeer groot 

buitenspeelterrein met diverse speelgelegenheden en dieren. 
  

De houder werkt momenteel aan het behalen van het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang (via 
Stichting Groen Cement) waarbij natuurbeleving en buiten spelen centraal staan. 
  
Dit rapport betreft enerzijds een onaangekondigd onderzoek op kernzaken bij kinderdagverblijf 
(kdv) Bijlili te Nieuwstadt, gemeente Echt-Susteren en anderzijds een onderzoek om te bepalen of 
verzoek tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen (van 8 naar 10) gehonoreerd kan worden. 

  
Bij kdv Bijlili worden op dit moment nog maximaal 8 kinderen van 0 - 4 jaar opgevangen. Per 1 juli 
2015 wil de houder uitbreiden naar 10 kinderen. Bij dit onderzoek is ook bekeken of opvang van 10 
kinderen mogelijk is. Daarbij is getoetst of de binnen- en buitenruimte voldoende groot zijn. 
  
De conclusie is dat opvang van 10 kinderen mogelijk is. 
  

Bij het onderzoek van 25 augustus 2014 is gebleken dat aan alle voorwaarden werd voldaan. Ook 
bij de huidige inspectie wordt aan alle voorwaarden voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De houder kan per 1-7-2015 uitbreiden van 8 naar 10 kinderen. Dit kan in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen gewijzigd worden. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch klimaat’. 
Binnen dit domein wordt de pedagogische praktijk getoetst. 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 

  
Het vierogenprincipe heeft de houder herschreven en is nu duidelijk en in observeerbare termen 
vormgegeven. 

 
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder spreekt regelmatig met haar enige beroepskracht de pedagogische praktijk door in 
relatie tot het pedagogisch beleidsplan. 
  

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kinderdagverblijf Bijlili de 
vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht 
van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen worden 
gewaarborgd. 
  

De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep in de 

middag. 3 Kinderen slapen in de slaapkamer, 2 kindjes slapen in de buitenbedjes en 2 kinderen 
zitten bij de beroepskracht aan tafel en maken samen een werkje voor Moederdag. De 2 kinderen 
die aan het werkje knutselen krijgen de mogelijkheid om dat op hun eigen niveau en in hun eigen 
tempo te doen. De beroepskracht geeft hen complimentjes. Na het knutselen gaat de 
beroepskracht met hen naar de andere ruimte en leest hen een verhaaltje voor. De kinderen 
beantwoorden de vragen die over de inhoud van het boekje gaan. Er wordt onder andere geteld. 
Daarna pakken de 2 kinderen een stretcher, dekentje en kussentje en gaan rusten. Uit de manier 

waarop ze dat doen blijkt dat de kinderen het gewend zijn om dit zo te doen. 
In de tussentijd wordt een ander kindje, dat buiten slaapt wakker, de beroepskracht verzorgt het 
kindje en praat met haar. Het kind voelt zich duidelijk op haar gemak. Daarna speelt de 
beroepskracht met het kind op de grond. De handelingen van de beroepskracht zijn rustig en 
getuigen van respect naar de kinderen toe. 
  
Er kan geconcludeerd worden dat de emotionele veiligheid en overdracht van normen en waarden 

worden gewaarborgd en dat de persoonlijke en sociale competenties worden ontwikkeld. 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bij de inspectie in 2014 zijn de verklaringen omtrent gedrag (VOG) van de houder en haar 
echtgenoot (medevennoot en tevens achterwacht) getoetst en goed bevonden. 
  

Bij deze inspectie is het VOG van de beroepskracht getoetst, die sinds verleden jaar in dienst is. 
Het VOG is 27-8-2014 afgegeven en is getoetst op de functieaspecten 84 en 86. Het VOG voldoet 
ook voor de continue screening. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 

De beroepskracht heeft een passende beroepskwallificatie. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in één stamgroep van maximaal 8 kinderen van 0 - 4 jaar. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op alle dagen wordt gewerkt met 2 beroepskrachten en de houder voldoet aan de beroepskracht-
kindratio: 
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 ingezet die gelden volgens de rekentool op 
www.rijksoverheid.nl. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview anderen (pedagogisch medewerkster) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
  Personeelsrooster 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
De binnenruimte bestaat uit 2 ruimten die respectievelijk 23,94 en 22,44 m² groot zijn = 46,38 m² 
en is daardoor voldoende groot voor de opvang van 10 kinderen. 
 

 
Buitenspeelruimte 
 
Het buitenterrein is zodanig groot dat er méér dan voldoende ruimte is om 10 kinderen te kunnen 
opvangen. 

 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties 
  Plattegrond 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 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 

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, 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 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 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 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) 

 

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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 

Website : http://www.bijlili.nl 
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 :  F. van Bladel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Echt-Susteren 

Adres : Postbus 450 
Postcode en plaats : 6100AL ECHT 

 
Planning 
Datum inspectie : 28-04-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 12-05-2015 
Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

:  

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

 


