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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. 
Het rapport is tot stand gekomen door een onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Om 
meer maatwerk op bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in 
Nederland met een model voor risico-gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever 
geïnspecteerd wordt waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. Bij risico-
gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de kwaliteit 
van de kinderopvang. 

 
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 
Kinderdagverblijf Bijlili is een kleinschalig particulier kinderdagverblijf dat is gehuisvest in een 
landelijke omgeving. Het kinderdagverblijf is met 10 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang. Er zijn ten tijde van de inspectie 10 kinderen aanwezig met 2 
beroepskrachten. 
Tevens is de vrijwilliger ( partner van de houder) aanwezig voor ondersteunende werkzaamheden. 
  
Er wordt in de praktijk gewerkt volgens de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) methode Uk & 
Puk. Ten tijde van de inspectie wordt Puk ook ingezet bij activiteiten. Deze locatie is niet officieel 
aangemerkt als VVE locatie. Er wordt in het praktijk wel met het programma gewerkt. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Ten tijde van de vorige inspecties in 2016 en 2015 is er aan de getoetste voorwaarden van het 
risico-gestuurd toezicht voldaan. 
  
Inspectie 2017 
Ten tijde van deze inspectie wordt er wederom aan getoetste voorwaarden conform het risico-
gestuurd toezicht voldaan. 
  
De beroepskracht en de houder vertellen met veel enthousiasme over de opvang en de manier 
waarop er wordt gestreefd naar kwaliteit in de kinderopvang. Er wordt een coöperatieve houding 
getoond. 
  
Voor meer gerichte informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te 
lezen. 

 
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 wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 pedagogische praktijk 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator; de beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. 
Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
Voorbeeld; tijdens het fruitmoment aan tafel wordt er 'gezellig gekletst'. De beroepskrachten 
reageren op wat de kinderen vertellen. 
  
Tijdens het sanitairmoment ziet de beroepskracht dat een ander kindje naar haar toe komt en kijkt 
hoe het andere kindje gaat plassen. De beroepskracht nodigt het kindje uit om ook op het potje te 
gaan zitten. Het kindje reageert enthousiast en wil ook graag 'oefenen'. 
  
Indicator; De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. 
  
Voorbeeld; de beroepskrachten praten tijdens handelingen met de individuele kinderen. 
Dit blijkt tijdens een verschoonmoment. De beroepskracht vertelt wat ze doet (we trekken 
de schoenen weer aan) en vraagt naderhand of het kind ook nog wil 'proberen' op het toilet. 
  
  
Persoonlijke ontwikkeling 
Indicator; er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken 
en fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken. 
  
Voorbeeld; de kinderen kunnen zich heel goed zelf vermaken. Dit komt mede door het 
aantrekkelijke aanbod van materialen in de groepsruimte en de mogelijkheden op het 
buitenterrein. Binnen zijn er diverse speelhoeken( klim en klautermatten, rusthoek, verkleedkleren 
met verschillende hoeden en helmen, bouwmaterialen en dergelijke. 
Buiten heeft de houder een blotenvoetenpad gerealiseerd, er zijn afgezonderde speelgedeeltes met 
schommels voor de baby's en voor de peuters. Er is een boerderij met kippen, konijntjes, 
schaapjes, hangbuikzwijntje en dergelijke. Verder is er een overdekte grondbox ( buiten) voor 
baby's met diverse materialen. De houder vertelt dat de kinderen altijd naar buiten gaan, ook als 
het regent. Dit blijkt ook uit de observaties. 
  
Voordat de kinderen naar buiten gaan krijgen ze de regenlaarsjes aan en een tuinbroek. 
Tijdens het aankleden wordt goed door de beroepskrachten vertelt wat de bedoeling is. De 
woorden die van toepassing zijn worden duidelijk benoemd; regenlaarsjes, tuinbroek, regen en de 
kleuren van de broek worden benoemd. Tevens worden de kinderen gestimuleerd in hun 
zelfstandigheid bij het aankleden. Te denken aan; til je been maar op, pak de laarsjes maar, waar 
is jouw jas? Er wordt continu en duidelijk gepraat met de kinderen. 
  
Verder is er sprake van een duidelijke structuur in het dagprogramma. 



 

5 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-09-2017 

kdv Bijlili te Nieuwstadt 

Er wordt gewerkt met dagkaarten van het programma Uk en Ko. Tevens blijkt uit de reactie van de 
kinderen dat ze bekend zijn met de overgang naar activiteiten. De overgang verloopt soepel en 
vaak met een liedje ( opruim liedje, eet en drink liedje). 
  
De beroepskracht vertelt dat er in verschillende thema's wordt gewerkt en dat er ook gedacht 
wordt aan ouderbetrokkenheid. Enkele maanden geleden heeft de houder een activiteit 
georganiseerd in het kader van 'verkeer'. De houder heeft een verkeersparcour uitgezet op het 
buitenterrein en ouders uitgenodigd om hier aan deel te nemen met hun kind. 
  
  
Sociale competentie  
Indicator; De kinderen zijn deel van de groep. 
De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 
doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren.   
  
Voorbeeld; de beroepskrachten maken de kinderen bewust van het feit dat ze samen aan tafel 
zitten. De beroepskrachten benoemen de namen van de kinderen en het fruit wat genuttigd wordt. 
Verder wordt er benoemd welke kinderen er nog aan het eten zijn en dat er gewacht wordt tot dat 
alle kinderen klaar zijn. 
  
Verder leren de kinderen ook in de omgang met de dieren (boerderij) respectvol te zijn en een 
konijn bijvoorbeeld 'rustig te aaien'. De kinderen leren onder begeleiding hoe ze de dieren mogen 
voeren en aaien.  Bepaalde gedragsnormen en waarden worden de kinderen op deze manier bij 
gebracht en worden toegepast bij de interactie tussen kinderen maar ook bij dieren. 
  
Normen en Waarden 
Indicator; beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en 
consequente wijze. 
  
Voorbeeld; de kinderen worden op een duidelijke en consequente manier herinnert aan de regels 
die er gelden. 
De kinderen leren op elkaar te wachten, op de billetjes te zitten, handen te wassen na het 
sanitairmoment, sorry te zeggen, dankjewel en alstublieft te zeggen. De beroepskrachten geven 
hierin het juiste voorbeeld door nadrukkelijk bepaalde gedragsnormen en waarden 
'voor te doen'. 
  
Conclusie: de houder en de beroepskracht draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (1 beroepskracht) 
 Observaties (fruit en drinken, vrijdspel, buitenspelen, sanitairmoment) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. 
 verklaringen omtrent het gedrag 
 beroepskwalificatie 
 beroepskracht-kindratio 
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Ten aanzien van de vorige inspectie is er één beroepskracht nieuw in dienst gekomen bij het 
kinderdagverblijf. Deze beroepskracht heeft een correct VOG (verklaring omtrent gedrag 20-12-
2016) aangeleverd met de juiste functie aspecten 84,86. 
  
De overige personen werkzaam bij dit kinderdagverblijf zijn al gecontroleerd ten aanzien van de 
verklaring omtrent het gedrag. 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Van de beroepskracht die als laatste in dienst is gekomen is het diploma gecontroleerd. 
Deze beroepskracht is in het bezit van een diploma SPW 3 ( Sociaal Pedagogisch Werker) conform 
de CAO kinderopvang. 
  
De diploma's van de overige beroepskrachten zijn bij de vorige inspecties al gecontroleerd. 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er 10 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. 
Conform steekproeven van andere dagen in de week blijkt dat er voldoende beroepskrachten 
worden ingezet voor het aantal kinderen. 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarden voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (op het bord geschreven van de hele week) 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 inventarisaties veiligheid en gezondheid 
 meldcode kindermishandeling 
 vierogen principe 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een actuele risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van augustus 2016. 
Momenteel loopt de houder alle veiligheid en gezondheidsrisico's weer na en zorgt voor een up 
date indien nodig. 
  
Uit een aantal genomen steekproeven ten aanzien van veiligheid en gezondheid blijkt dat de 
risico's concreet worden beschreven met bijbehorende maatregelen. 
  
Verder is de houder bewust bezig met 'gezonde voeding'. De houder heeft een kweekkast. 
Op deze manier krijgen de kinderen diverse groenten aangeboden. 
Tevens wil de houder op korte termijn een voedingsconsulent uitnodigen en daar ouders ook bij 
betrekken. Momenteel nemen alle kinderen nog zelf hun fruit en of groente mee. 
De houder is voornemens dit zelf aan te bieden en de kinderen hiermee te stimuleren om diverse 
soorten fruit en groente te eten. 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarden voldaan. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De beroepskracht en de houder zijn op de hoogte van de inhoud van de Meldcode. 
Dit blijkt uit de voorbeelden van signalen die er benoemd worden en de verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de meldplicht (met stappenplan). 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Ten tijde van de inspectie en uit de roostering blijkt dat er altijd 2 personen aanwezig zijn. 
Verder blijkt uit de praktijk dat er sprake is van vele open en transparante ruimtes. 
Er wordt met babyfoons gewerkt. 
Dit komt dan ook overeen met de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan. 
De opvang is zodanig georganiseerd dat beroepskracht of de houder altijd gezien of gehoord kan 
worden door een andere volwassene. 
  
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (1 beroepskracht) 
 Observaties (fruit en drinken, vrijdspel, buitenspelen, sanitairmoment) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste 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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 
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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 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 stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(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 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : kdv Bijlili 
Website : http://www.bijlili.nl 
Aantal kindplaatsen : 10 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Bijlili 
Adres houder : Susterderweg 33 
Postcode en plaats : 6118CP Nieuwstadt 
KvK nummer : 14100660 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Echt-Susteren 
Adres : Postbus 450 
Postcode en plaats : 6100AL ECHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 18-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 15-11-2017 
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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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