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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 

en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven. 

 

De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 

verantwoorde kinderopvang. 

 

In dit onderzoeksrapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd toezicht. Dat betekent: meer toezicht waar nodig; minder toezicht waar het kan.  

 

Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op voorwaarden die het meest bijdragen aan de kwaliteit 

van de opvang: 

• het pedagogisch beleid; 

• de pedagogische praktijk; 

• het aantal beroepskrachten op de groepen; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

• diploma’s beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker; 

• inschrijving personenregister kinderopvang en koppeling aan organisatie. 

 

Dit is aangevuld met: 

• accommodatie. 

 

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij kinderdagverblijf Bambini 

te Limbricht. Na de feiten over de dagopvang volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Kinderdagverblijf Bambini is een kleinschalig, particulier kinderdagverblijf, sinds 2017 gehuisvest in 

een royaal pand. In hetzelfde gebouw, op de eerste verdieping, is de gelijknamige buitenschoolse 

opvang gevestigd. 

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 36 

kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in drie stamgroepen, namelijk één 

babygroep, een verticale groep en in mei 2020 heeft er een uitbreiding plaats gevonden met een 

peutergroep. Kinderdagverblijf Bambini is van maandag t/m zondag geopend van 6.30 tot 22:00 

uur. 

 

Kinderdagverblijf Bambini heeft de beschikking over drie groepsruimten die ingericht zijn naar de 

leeftijd en behoefte van de kinderen. De buitenruimte is aangrenzend aan de groepsruimte of het 

kindcentrum. De buitenruimte is ingericht met verschillende spelelementen. 

 

Op deze locatie wordt een team van elf pedagogisch medewerkers, drie stagiaires en twee 

vrijwilligers aangestuurd door de houder, die tevens beroepskracht is. 
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Inspectiegeschiedenis 

 

Soort 

onderzoek 

Datum Bevindingen 

Jaarlijks 

onderzoek 

12-06-

2018 

Overleg & overreding met betrekking tot het pedagogisch beleid 

en het beleid veiligheid & gezondheid. 

Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

Jaarlijks 

onderzoek 

28-05-

2019 

Herstelaanbod op het domein meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld. 

Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

 

Incidenteel 

onderzoek 

02-03-

2020 

Positief advies voor uitbreiding aantal kindplaatsen. 

 

Huidige onderzoek  

Op donderdagochtend 22 oktober 2020 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 

kinderdagverblijf Bambini te Limbricht. Op de locatie is een gesprek geweest met de aanwezige 

pedagogisch medewerkers. De praktijk is geobserveerd in de peuter- en verticale groep. Op locatie 

zijn enkele documenten doorgenomen. Daarnaast is er telefonisch contact geweest met de houder 

en heeft de houder documenten na het bezoek digitaal toegezonden. 

 

De toezichthouder heeft geen ingevulde vragenlijst van de oudercommissie ontvangen. Hierdoor is 

de mening van de oudercommissie niet meegenomen in de beoordeling. 

 

Bevindingen van het huidige onderzoek 

De geobserveerde praktijk komt over het algemeen overeen met het opgestelde beleid. De 

beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Ze zetten zich in voor een 

positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding van de ruimte en activiteiten. De 

beroepskrachten houden binnen de groepsroutine rekening met de eigenheid van ieder kind en zijn 

thuisgewoontes zoals voedingsmomenten en slaapritme. 

Tijdens het eet- en drinkmoment worden gesprekjes gevoerd met de kinderen en samen liedjes 

gezongen. De kinderen tonen in hun gedrag zich op hun gemak te voelen bij de beroepskrachten.  

 

In dit onderzoek wordt duidelijk dat de opvang in groepen en de inzet van beroepskrachten in 

relatie tot het aantal kinderen op de dag van inspectie niet voldoet aan de gestelde eisen. Zie 

hiervoor de beschrijving bij het betreffende domein. 

 

De beroepskrachten hebben de juiste diploma's en kwalificaties. 

 

De houder zorgt er niet voor dat alle aan de locatie verbonden medewerkers in het 

personenregister kinderopvang zijn ingeschreven en gekoppeld aan de organisatie. Zie hiervoor de 

beschrijving bij het betreffende domein. 

 

Tijdens dit onderzoek is de kwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker getoetst. 

Kinderopvang Bambini heeft één interne pedagogisch beleidsmedewerker/coach en één externe 

pedagogisch coach aangesteld. Zij voldoen aan de kwalificatie-eisen. 

 

De houder voldoet niet geheel aan de voorwaarden met betrekking tot het beleid ten aanzien van 

de inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor het jaar 2019 en 2020. Zie hiervoor de 

beschrijving   bij het betreffende domein. 

 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. 
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Conclusie: 

Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat niet alle getoetste voorwaarden voldoen aan de 

Wet Kinderopvang. 

 

Dit betreft onderdelen van het domein Personeel en Groepen, namelijk: 

• verklaringen omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van het aantal beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires.  

                                          

Er is geen herstelaanbod aangeboden door de toezichthouder. 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

 

De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleid en het pedagogisch 

handelen worden tijdens teamvergaderingen besproken. De praktijk komt over het algemeen 

overeen met het beleid. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor het pedagogisch beleid. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kinderdagverblijf Bambini 

de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, 

overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang worden gewaarborgd. 

 

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

vrij spel, een eetmoment en verzorgingsmomenten. 

 

Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de beroepskrachten op een 

sensitieve en responsieve manier reageren op signalen van de kinderen. Er is zichtbaar respect 

voor hun autonomie, terwijl daarnaast structuur wordt geboden en grenzen aan gedrag worden 

gesteld. Hierdoor kunnen de kinderen zich emotioneel veilig voelen. 

 

De beroepskrachten scheppen, door middel van een gevarieerd aanbod van materialen en 

activiteiten, condities voor spel dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de 

kinderen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en 

taalkundige vaardigheden te ontwikkelen. Zodoende worden zij in staat gesteld zelfstandig te 

functioneren in een veranderende omgeving. 

 

Kinderen worden begeleid in hun interactie met leeftijdsgenoten en bij het ontwikkelen van sociale 

verantwoordelijkheid. De beroepskrachten brengen de kinderen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden bij. Dit helpt hen bij het aangaan en onderhouden van relaties met anderen. 

 

De beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. Zij zijn zich 

bewust van hun voorbeeldfunctie in spreken en handelen. Er is aandacht voor de cultuur, 
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diversiteit en de algemeen aanvaarde waarden en normen van onze huidige 

participatiesamenleving. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde betreffende de pedagogische praktijk. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (Versie 3. februari 2020) 
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Personeel en groepen 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 

Bij dit onderzoek heeft middels een steekproef een controle plaatsgevonden van de verklaringen 

omtrent het gedrag, de inschrijving in het personenregister kinderopvang en de koppeling aan de 

organisatie door de houder van de vier aanwezige beroepskrachten, de pedagogisch 

beleidsmedewerker/ coach, de externe pedagogische coach, de drie op locatie werkzame stagiaires 

en twee vrijwilligers. 

 

Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

• Drie aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en 

gekoppeld aan de organisatie; 

• Twee stagiaires zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de 

organisatie; 

• Eén van de drie stagiaires is ingeschreven in het personenregister maar niet gekoppeld aan de 

organisatie; 

• Eén aanwezige beroepskracht is niet ingeschreven in het personenregister kinderopvang en 

zodoende ook niet gekoppeld aan de organisatie: 

• De externe coach is niet ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zodoende ook 

niet gekoppeld aan de organisatie. 

 

Tevens blijkt uit het personeelsrooster van week 43 het volgende: 

• Eén beroepskracht is ingeschreven in het personenregister maar niet gekoppeld aan de 

organisatie; 

 

Gelet op bovenstaande voldoet de houder niet aan de gestelde eisen.  

 

De houder heeft na het inspectiebezoek op 31 oktober 2020 de twee personen die nog niet 

gekoppeld waren aan de organisatie alsnog gekoppeld. 

 

Conclusie: 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  
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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) 

 

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de vier aanwezige beroepskrachten beoordeeld. 

 

De beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 

 

Kinderopvangorganisatie Bambini heeft voor deze locatie één pedagogisch beleidsmedewerker 

aangesteld. Zij voert zowel coaching als beleidstaken uit. Zij beschikt over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding.  

 

De pedagogisch beleidsmedewerker die coacht is zelf ook werkzaam op de groep en wordt door 

een externe coach gecoacht. Zij beschikt eveneens over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding.  

 

In de CAO zijn geen kwalificatie-eisen gesteld aan de specifieke (deel-)functie van 

beleidsmedewerker. Het is aan de werkgever om te beoordelen of iemand wel of niet aan het 

functieprofiel voldoet. De kwalificatie voor de deze functie kan daarom niet door de GGD worden 

beoordeeld.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op https://www.1ratio.nl. 

 

Tijdens dit onderzoek is de babygroep niet in gebruik. De inzet van beroepskrachten per groep is 

als volgt: 

 

Naam 

groep: 

Aantal aanwezige 

kinderen per 

leeftijd: 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

Peutergroep 2 jaar: 

3 kinderen 

 

3 jaar: 

4 kinderen 

 1 beroepskracht  1 beroepskracht 

Verticale 

groep 

0 jaar: 

5 kinderen 

 

1 jaar: 

5 kinderen 

 

2 jaar: 

6 kinderen 

 

3 jaar: 

0 kinderen 

 3 beroepskrachten 

 1 stagiaire 

 4 beroepskrachten 

 

Op basis van bovenstaande gegevens worden er in de verticale groep onvoldoende 

beroepskrachten ingezet. In een groep met 16 kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar dienen 4 

beroepskrachten te worden ingezet. 

 

Opmerking: Bij aankomst van de toezichthouder op locatie blijkt dat twee kinderen van de inpandig 

gelegen buitenschoolse opvang samengevoegd zijn met kinderen van de peutergroep. Ook worden 

twee kinderen van de peutergroep opgevangen in de verticale groep. De beroepskracht geeft aan 

dat de beroepskracht van de buitenschoolse opvang zich die ochtend heeft ziek gemeld. Een half 

uur later arriveerde de vervangster en is elk kind weer terug naar zijn eigen groep gegaan. Omdat 

dit een overmachtsituatie betrof is dit niet als onvoldoende beoordeeld. 

 

Er worden geen beroepskrachten in opleiding ingezet. 

 

Conclusie: 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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;  
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-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft een coachingsbeleid opgesteld waarin wordt beschreven wat coaching inhoudt en 

de vorm ervan. 

 

In het beleid ontbreekt een specifieke beschrijving van onderstaande punten: 

• Het aantal LRK geregistreerde voorzieningen; 

• De vereiste rekenregels die zijn gehanteerd met peildatum 01 januari 2019 en 01 januari 

2020; 

• Een beschrijving hoe de uren beleidstaken en coaching worden verdeeld over de verschillende 

kindercentra. 

 

Daarnaast heeft de houder los van bovenstaande de urenverdeling per kindercentrum nog niet 

inzichtelijk gemaakt voor ouders. 

 

 

Conclusie: 

 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in drie stamgroepen. De indeling is als volgt: 

 

Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

Verticale groep  0-4 jaar  16 kinderen 

Peutergroep  2,5-4 jaar  16 kinderen 

Babygroep  0-1 jaar  4 kinderen 

 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 

 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan (Versie 3. februari 2020) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (coachingsbeleid 2020) 

  



 

13 van 20 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-10-2020 

kinderopvang Bambini te Limbricht 

Accommodatie 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenspeelruimte zijn beoordeeld op basis van observatie. 

 

De dagopvang beschikt over 3 stamgroepsruimten, te weten: 

 

Groep Beschikbare opp. in m2   Max aantal kinderen       

 Babygroep   16,92 m²    4 kinderen 

 Verticale groep   78 m²    16 kinderen 

 Peutergroep   59,9 m²    16 kinderen 

   

Alle groepsruimten beschikken over voldoende vierkante meters voor de opvang van het aantal 

aangegeven kinderen. 

 

De groepsruimte van de verticale- en peutergroep bestaat uit verschillende activiteitenhoeken zoals 

een bouwhoek, een leeshoek en een grote huishoek. Er is hoog en laag meubilair aanwezig voor 

het eetmoment en (knutsel)activiteiten. Elke groep heeft een tweezitsbank. Speelgoed is deels 

bereikbaar voor de kinderen en opgeslagen in open en gesloten kasten. 

 

In de verticale groep zijn twee hoge boxen aanwezig met daaronder speelmatten voor de 

allerkleinsten. Daarnaast is in de verticale- en peutergroep een verschoonblok geplaatst. In de 

verticale groep bevindt zich teven een keukenblok. De baby- en peutergroep hebben geen 

keukenblok.  

 

In de babygroep is een verschoonblok en een box/ bedje aanwezig. Daarnaast staat er een 

tweezitsbankje en liggen er zachte speelmatten op de vloer. Speelgoed afgestemd op de leeftijd 

van 0-1 jaar is aanwezig. 

Alle ruimtes zijn ingericht naar de leeftijd en ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. 

 

Er zijn verschillende slaapruimtes aanwezig voor kinderen tot anderhalf jaar met 22 slaapplekken 

in totaal. 

 

De buitenspeelruimte omvat in totaal 153 vierkante meters. De buitenspeelruimte voor de kinderen 

van de babygroep en de verticale groep is aangrenzend de groepsruimte.  

 

De buitenruimte voor de kinderen van de peutergroep is niet aangrenzend aan de groepsruimte en 

is alleen bereikbaar via de groepsruimte van de baby's, de groepsruimte van de verticale groep of 

via buitenom.  

 

De buitenruimte is opgedeeld in twee delen en ingericht met verschillende speeltoestellen zoals een 

schommel, een glijbaan en een zandbak. De trap is beveiligd middels bloembakken. Een deel van 

de buitenruimte bestaat uit een helling. Dit is een punt van aandacht met betrekking tot de 

veiligheid. 

 



 

14 van 20 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-10-2020 

kinderopvang Bambini te Limbricht 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor de eisen aan ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (Versie 3. februari 2020) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 

 

  



 

15 van 20 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-10-2020 

kinderopvang Bambini te Limbricht 

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) 
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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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : kinderopvang Bambini 

Website : http://www.kinderopvangbambini.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000037560875 

Aantal kindplaatsen : 36 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Torie Anne Jos Ham 

KvK nummer : 69192480 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 

Adres : Postbus 33 

Postcode en plaats : 6400 AA Heerlen 

Telefoonnummer : 088-8805000 

Onderzoek uitgevoerd door :  I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sittard-Geleen 

Adres : Postbus 18 

Postcode en plaats : 6130 AA SITTARD 
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Planning 

Datum inspectie : 22-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 02-11-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-11-2020 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


