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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd incidenteel onderzoek.
De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de weten regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven.
De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en
verantwoorde kinderopvang.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen. Het betreft een
wijzigingsverzoek van 15 kindplaatsen naar 22 kindplaatsen.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van een incidenteel onderzoek bij buitenschoolse
opvang Bambini te Limbricht. Na de feiten over de buitenschoolse opvang volgen de belangrijkste
bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Buitenschoolse opvang Bambini is een kleinschalig, particulier kindercentrum, sinds 2017
gehuisvest in een royaal pand. In hetzelfde gebouw is het gelijknamige kinderdagverblijf gevestigd.
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 15
kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in één
verticale groep.
De houder heeft een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van 15 kindplaatsen naar 22
kindplaatsen. De opvang blijft in één basisgroep plaatsvinden. De buitenschoolse opvang verhuisd
van de begane grond naar de eerste verdieping.
Buitenschoolse opvang Bambini krijgt de beschikking over drie ruimtes, te weten: een
groepsruimte, een knutselruimte en een toneelruimte. De ruimtes moeten nog ingericht worden.
De houder heeft uitgelegd hoe de ruimtes ingericht zullen worden. Een groot deel van het meubilair
is al aanwezig.
Op deze locatie wordt een team van in totaal negen pedagogisch medewerkers, drie stagiaires en
twee vrijwilligers aangestuurd door de houder, die tevens beroepskracht is.
Inspectiegeschiedenis
Soort onderzoek
Onderzoek na
registratie
Jaarlijks onderzoek

Datum
15-122017
08-102018

Jaarlijks onderzoek

27-082019

Bevindingen
Geen tekortkomingen.
Overleg en overredingen op de volgende domeinen:
• Pedagogisch klimaat (pedagogisch beleid)
• Veiligheid en gezondheid (beleid veiligheid en gezondheid)
Heeft geleid tot het gewenste resultaat.
Herstelaanbod op het domein Veiligheid & gezondheid en het
domein ouderrecht.
Heeft geleid tot het gewenste resultaat.

Bevindingen en conclusie van huidige onderzoek:
Tijdens het huidige onderzoek d.d. 02-03-2020 is de accommodatie en inrichting beoordeeld. Er is
getoetst of er voldoende ruimte is voor de uitbreiding van 7 kindplaatsen. Daarnaast is het
pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid beoordeeld op de actuele
situatie.
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Uit het onderzoek is gebleken dat het aantal beschikbare vierkante meters niet geschikt is voor de
aangevraagde uitbreiding van 15 naar 22 kindplaatsen. Wel is er voldoende ruimte voor de
uitbreiding van 6 kindplaatsen. Het totaal aantal kindplaatsen komt dan op 21 kindplaatsen. Er
wordt gebruik gemaakt van een groot deel van de bovenverdieping in hetzelfde pand als waar de
buitenschoolse opvang voorheen was gehuisvest. De houder heeft de vormgeving van de
basisgroep beschreven in het pedagogisch werkplan van deze locatie. Alle beschikbare ruimtes zijn
meegenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Voor het verzoek uitbreiding met 7 kindplaatsen
naar in totaal 22 kindplaatsen wordt een negatief advies gegeven.
De toezichthouder geeft voor de uitbreiding van 6 kindplaatsen naar in totaal 21 kindplaatsen een
positief advies.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
Ten aanzien van het wijzigingsverzoek van 15 kindplaatsen naar 22 kindplaatsen wordt een
negatief advies gegeven.
De toezichthouder geeft een positief advies voor de uitbreiding van 15 naar 21 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Wijzigingen
De houder zorgt er doorgaans voor dat wijzigingen in de gegevens onverwijld worden gemeld aan
het college.
De houder heeft op 03-02-2020 een wijzigingsverzoek bij de gemeente ingediend betreffende een
uitbreiding van het aantal kindplaatsen.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot wijzigingen.

Gebruikte bronnen
•

Wijzigingsformulier exploitatie (03-02-2020)

Pedagogisch klimaat
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 heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor buitenschoolse opvang Bambini.
Het pedagogisch beleidsplan bevat een beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de
leeftijdsopbouw van de basisgroep.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor het pedagogisch beleid.

Gebruikte bronnen
•

Pedagogisch beleidsplan (februari 2020)
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Personeel en groepen
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. 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 basisgroepen 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.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang blijft plaats vinden in één basisgroep. De indeling is als volgt:
Naam groep
Bambini

Leeftijd
4-12 jaar

Maximum aantal kinderen
21 kinderen

Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Pedagogisch beleidsplan (februari 2020)

Veiligheid en gezondheid
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder hanteert een beleid veiligheid en gezondheid. De houder heeft hierin alle ruimtes voor
de dagopvang meegenomen. Er wordt ingegaan op de voornaamste risico's met betrekking tot
veiligheid en gezondheid en beschreven hoe hiermee wordt omgegaan.
Risico's worden ondervangen in genomen maatregelen, werkafspraken, huisregels en protocollen.
Ten behoeven van de uitbreiding kindplaatsen verhuisd de buitenschoolse opvang van de begane
grond naar de eerste verdieping van het pand.
Conclusie:
6 van 12
Concept inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 02-03-2020
Kinderopvang Bambini te Limbricht

De houder voldoet voor de getoetste voorwaarde met betrekking tot het beleid veiligheid en
gezondheid.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Beleid veiligheid- en gezondheid (18-02-2020)
Huisregels/groepsregels
Pedagogisch beleidsplan (februari 2020)

Accommodatie
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 en de aangeleverde
informatie van de houder.
De buitenschoolse opvang verhuisd van de begane grond naar de eerste verdieping van het pand.
Buitenschoolse opvang Bambini beschikt over de volgende ruimten:
Ruimte
Groepsruimte
Knutselruimte
Toneelruimte
Totaal

Beschikbare m²
40,5 m²
18,2 m²
16,4 m²
75,1 m²

In totaal beschikt deze locatie over 75,1 m2. Het totaal aantal vierkante meters is niet geschikt
voor de aangevraagde uitbreiding van 15 naar 22 kindplaatsen.
De toezichthouder kan een positief advies geven voor de uitbreiding van 15 naar 21 kindplaatsen.
De ruimtes zijn nog niet ingericht. Het meubilair dat reeds aanwezig is zal meegenomen worden.
Daarnaast heeft de houder nieuw speelgoed aangeschaft. De houder heeft uitgelegd hoe de
ruimtes ingericht zullen worden. De knutselruimte wordt voorzien van een grote tafel en kasten
voor de opslag van knutselmateriaal. De toneelruimte wordt aangekleed met een podium met
verkleedhoek en een chillhoekje met TV/ spelcomputer.
De groepsruimte wordt ingericht met tafels om gezelschapsspellen aan te doen, voor het
eetmoment en andere activiteiten. In de keuken komt een bar waar kinderen mee kunnen helpen
met het voorbereiden van het eten of met het bakken. De inrichting zal bij een volgend onderzoek
in de praktijk worden beoordeeld.
De buitenschoolse opvang beschikt niet over een aangrenzende buitenruimte maar maakt gebruik
van verschillende speelvelden in de directe nabijheid van de buitenschoolse opvang.
Conclusie:
Het aantal vierkante meters is voldoende voor de opvang van maximaal 21 kinderen
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (februari 2020)
Informatie beschikbare buitenruimte
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c 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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

10 van 12
Concept inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 02-03-2020
Kinderopvang Bambini te Limbricht

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

Gegevens houder

Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Kinderopvang Bambini
http://www.kinderopvangbambini.nl
000037560875
15

: Torie Anne Jos Ham
: 69192480
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6400AA Heerlen
088-8805000
I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Sittard-Geleen
: Postbus 18
: 6130AA SITTARD

: 02-03-2020
: 10-03-2020
:
:
:
:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
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