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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader 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 en heeft zich
uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens het onderzoek van 22-10-2020 zijn
geconstateerd.
Dit onderzoek heeft op een later tijdstip plaatsgevonden vanwege de corona maatregelen en de
lockdown en nadat de kinderopvang voor 0-4 jarigen weer regulier geopend is.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader 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.
Algemeen beeld van de locatie
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 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.
Inspectiegeschiedenis
Soort
onderzoek
Jaarlijks
onderzoek

Datum

Bevindingen

12-062018

Jaarlijks
onderzoek
Incidenteel
onderzoek

28-052019
02-032020

Overleg & overreding met betrekking tot het pedagogisch beleid
en het beleid veiligheid & gezondheid.
Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat.
Herstelaanbod op het domein meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld. Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat.
Positief advies voor uitbreiding aantal kindplaatsen.
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Jaarlijks
onderzoek

22-102020

Tekortkomingen op 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.
Advies tot handhaven.

Huidige onderzoek
Op 9 februari 2021 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Bambini te
Limbricht. Het onderzoek heeft zich gericht op de tekortkomingen met betrekking tot het domein
Personeel en groepen die tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 22-10-2020 zijn geconstateerd.
Tijdens het huidige onderzoek is opnieuw beoordeeld of alle benodigde personen zijn ingeschreven
in het personenregister kinderopvang en of de ze door de houder zijn gekoppeld aan de
organisatie.
Tevens is beoordeeld of de inzet van beroepskrachten voldoet aan de voorwaarden en of het
overzicht met betrekking tot de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers aangepast is.
Bevindingen van het huidige onderzoek
De houder heeft ervoor gezorgd dat alle benodigde personen zijn ingeschreven in het
personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan de organisatie.
De houder zorgt ervoor dat de beroepskracht-kindratio voldoet en heeft het overzicht met
betrekking tot de inzet van pedagogisch beleidsmedewerker aangepast.
Conclusie
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet
Kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat 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 zes aanwezige beroepskrachten (waarvan één tevens de houder
is), de drie op locatie aanwezige stagiaires en de externe pedagogische coach.
De genoemde personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan
de organisatie.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en
personenregister kinderopvang.
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 nader onderzoek is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt:
Naam
groep:
Babygroep

Aantal aanwezige
kinderen per
leeftijd:
0 jaar: 3 kinderen

Peutergroep

2 jaar: 4 kinderen
3 jaar: 9 kinderen
Totaal: 13 kinderen

Verticale
groep

0 jaar: 2 kinderen
1 jaar: 7 kinderen
2 jaar: 1 kind
Totaal: 10 kinderen

Aantal aanwezige
beroepskrachten:
1
1
2
1

beroepskracht
stagiaire
beroepskrachten
stagiaire

3 beroepskrachten
1 stagiaire

Aantal benodigde
beroepskrachten:
1 beroepskracht
2 beroepskrachten

3 beroepskrachten

De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten.
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Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet
van beroepskrachten in opleiding en stagiaires.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Uit het nader onderzoek blijkt dat de houder de ureninzet ten aanzien van de pedagogisch
beleidsmedewerker schriftelijk heeft vastgelegd. Met het opgestelde beleid wordt zorggedragen dat
het inzichtelijk is voor beroepskrachten en ouders.
Het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet is op
juiste wijze berekend. Hiervoor zijn de vereiste rekenregels gehanteerd. Deze berekening komt
overeen met de praktijksituatie van de peildatum 01 januari 2021.
Het beleid bevat een beschrijving van de wijze waarop de uren worden verdeeld over beleidstaken
en coaching en een beschrijving hoe de uren worden verdeeld over de verschillende kindercentra.
De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in
de uitvoering van de werkzaamheden.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor inzet pedagogisch beleidsmedewerker.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Presentielijsten
Personeelsrooster
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (coachingsplan 2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items
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)
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)
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
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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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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

: 09-02-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 12-02-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-02-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-02-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 24-02-2021
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