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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang.  

 

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 

bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  

Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 

 

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

De locatie 

Kinderdagverblijf (KDV) Villa Lilla B.V. is gevestigd in een eigen pand en biedt opvang aan in  

4 stamgroepen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Villa Lilla biedt in Heiloo tevens 

buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang in een ruimte van basisschool Springschans.  

De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 54 kindplaatsen. 

Het KDV is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07:30 tot 18:30 uur. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• Tijdens het jaarlijks onderzoek van maart 2019, werd niet aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. Een tekortkoming werd geconstateerd op een voorwaarde binnen het item 'Verklaring 

omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang'. De toezichthouder heeft het college 

geadviseerd om te handhaven conform het handhavingsbeleid. Gemeente Heiloo heeft op  

15 mei 2019 een aanwijzing naar de houder gestuurd met het verzoek de tekortkoming binnen 

4 weken te verhelpen, om alsnog aan de getoetste voorwaarden te voldoen. Tijdens ditzelfde 

jaarlijks onderzoek van maart 2019 is de voorwaarde binnen het item 'Pedagogisch beleid' 

opnieuw beoordeeld conform de aanwijzing van 8 mei 2018. De tekortkoming die werd 

geconstateerd tijdens het onderzoek van 2018 was opgeheven. 

• In september 2019 heeft, naar aanleiding van de inspectiegeschiedenis een incidenteel 

onderzoek plaatsgevonden. Aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan. 

• Tijdens het jaarlijks onderzoek in juli 2020, werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan. 

• In mei 2021 heeft, op verzoek van gemeente Heiloo, een incidenteel onderzoek 

plaatsgevonden. De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend om de rechtsvorm te 

wijzigen van een vennootschap onder firma (VOF) naar een besloten vennootschap (BV).  

Aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan en de wijziging is door gemeente Heiloo 

doorgevoerd in het LRK. 
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• Tijdens het jaarlijks onderzoek van augustus 2021, werd niet aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. Een tekortkoming werd geconstateerd op een voorwaarde binnen het item 

'Veiligheiden gezondheid'. De toezichthouder heeft een advies tot handhaven gegeven, 

gemeente Heiloo heeft besloten niet handhavend op te treden. 

• In februari 2022 heeft, op verzoek van gemeente Heiloo, een incidenteel onderzoek 

plaatsgevonden voor het ophogen van het aantal kindplaatsen van 51 naar 54. Aan de 

getoetste voorwaarden werd voldaan en de wijziging is, door gemeente Heiloo, doorgevoerd in 

het LRK.  

 

De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl  

 

Het onderzoek 

Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en er 

hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen.  

Verder zijn de nodige documenten opgevraagd en ingezien. De bevindingen zijn besproken met de 

beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke.    

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

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

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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.  

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.  

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of deze locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

Daarnaast is beoordeeld of de houder van de locatie er zorg voor draagt dat in de opvang conform 

het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan voor de gehele organisatie. 

Daarnaast heeft zij voor de locatie een specifiek pedagogisch werkplan opgesteld. Hierin staat de 

vertaalslag van de overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang. 

 

De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere (pedagogische) beleidsstukken 

worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door middel van onder andere 

teamoverleggen en feedback van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en de 

locatieverantwoordelijke. De houder draagt er zorg voor dat in de opvang gehandeld wordt 

conform het pedagogisch beleidsplan. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de houder zorg draagt voor verantwoorde opvang.  

Hierbij dient de houder rekening te houden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 

bevinden en zorgen dat:  

• 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 

• 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 

• 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 
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• 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 

 

Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare 

‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra’ gebruikt. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven.  

 

De observatie heeft plaatsgevonden in de ochtend bij de verticale groep tijdens het moment van 

naar buiten gaan en bij de babygroep tijdens een eet- en drinkmoment.  

 

Indicator:  

De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 

reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 

het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 

steun nodig hebben.   

Praktijkvoorbeeld:  

Na het eet- en drinkmoment mogen de kinderen die dit zelf kunnen van tafel en de jongste 

kinderen worden van tafel getild. Eén van de beroepskracht verschoont de kinderen en helpt de 

kinderen in de toiletruimte. Een andere beroepskracht gaat de jassen en schoenen pakken. 

Wanneer deze beroepskracht terug is met de jassen en schoenen, legt de beroepskracht deze 

verspreid over de vloer in de groepsruimte.  

De kinderen mogen vervolgens zelf proberen de jas en schoenen aan te doen. Kind A blijft zeggen 

dat hij de jas niet zelf aan kan doen. 'Kom, dan gaan we het samen doen', zegt de beroepskracht. 

Kind A loopt met de jas in de hand naar de beroepskracht. De beroepskracht legt de jas klaar op te 

grond en zegt tegen het kind: 'kijk nu kun je het zelf'. Kind A doet de handen in de mouwen en 

gooit de jas over het hoofd. De beroepskracht helpt met het laatste stukje en zegt vervolgens dat 

kind A dit goed gedaan heeft. Kind A lacht en loopt naar de buitendeur.  

Kind B heeft zojuist zelf de jas en schoenen aangetrokken, staat op en loopt naar de 

beroepskracht. 'Zo, dat heb je goed zelf gedaan B, kijk de rits gaat hier beneden dicht en dan kun 

je hem zelf omhoog doen', zegt de beroepskracht. Kind A trekt de rits van de jas omhoog en lacht 

naar de beroepskracht.  

 

Indicator:  

De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 

interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 

begrepen.  

Praktijkvoorbeeld:  

Tijdens een eet- en drinkmoment zitten de kinderen aan tafel. Eén van de kinderen blijft huilen. 

Een beroepskracht loopt naar het kind toe en zegt: 'Ach wil je er gewoon even uit?'  

De beroepskracht tilt het kind van tafel en loopt met het kind naar de keuken in de groepsruimte. 

Daar pakt de beroepskracht een bord met een gesmeerde boterham voor het kind. Het kind stopt 

met huilen. De beroepskracht zet het kind weer aan tafel en geeft het kind direct de boterham.  

Het kind lacht en eet de boterham. 'Had je gewoon trek', zegt de beroepskracht. Het kind slaat op 

tafel en lacht naar de beroepskracht.   

 

Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties.  

 

Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (binnen- en buitenruimte, (pedagogische) praktijk) 

• Pedagogisch beleidsplan (september 2022) 
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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.  

  

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 

Gebleken is dat personen die structureel werkzaam zijn op de locatie en personen die vanuit hun 

functie toegang hebben tot informatie over de kinderen zijn ingeschreven in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK). 

 

De houder draagt zorg voor de koppeling in het PRK, inclusief zichzelf. 

 

Personen die in dienst treden vangen de werkzaamheden aan nadat de koppeling met de houder is 

voltooid. 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs getoetst. 

 

De kwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerkers en coach zijn beoordeeld.  

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het onderzoek is de beroepskracht-kindratio (BKR) beoordeeld. Er is een steekproef 

genomen uit de presentielijsten van de afgelopen periode plus het bijbehorende dienstrooster. 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in 

de stamgroep is conform de voorwaarden. 

 

Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting: 

 

• Verticale groep: 14 kinderen van 0 tot 4 jaar met 3 beroepskrachten 

• Babygroep: 12 kinderen van 0 tot 2 jaar met 3 beroepskrachten 

• Peutergroep: 12 kinderen van 2 tot 4 jaar met 2 beroepskrachten en 1 BBL-stagiaire 

boventallig ingezet 

• Peuterplus groep: 8 kinderen van 3 tot 4 jaar met 1 beroepskracht 
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Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

KDV Villa Lilla B.V. biedt opvang aan maximaal 54 kinderen in 4 stamgroepen: 

 

• Verticale groep: maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar 

• Babygroep: maximaal 12 kinderen van 0 tot 2 jaar 

• Peutergroep: maximaal 15 kinderen van 2 tot 4 jaar 

• Peuterplus groep: maximaal 11 kinderen van 3 tot 4 jaar 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (binnen- en buitenruimte, (pedagogische) praktijk) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• (Praktijk)leerovereenkomst 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 

• Presentielijsten (19 september t/m 5 oktober 2022) 

• Personeelsrooster (19 september t/m 5 oktober 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (september 2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

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/zij 

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.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is het geheel aan protocollen, huisregels, werk- en 

gedragsafspraken en acties die een houder neemt of heeft genomen. 

 

De houder heeft voor deze locatie het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid 

vastgelegd. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij actief betrokken worden bij het 

opstellen, evalueren en actualiseren van het beleid. 

 

De toezichthouder heeft bij de beroepskrachten navraag gedaan over de onderwerpen veiligheid in 

de groepsruimte, veiligheid tijdens het buitenspelen en veiligheid tijdens het slapen van de 

kinderen. De toezichthouder heeft uit de gesprekken met de beroepskrachten en de observaties 

opgemaakt dat gehandeld wordt volgens het opgestelde beleid. 

 

In de groepsruimtes zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 

 

Het vierogenprincipe is op dit kindcentrum op de volgende wijze georganiseerd: 

 

Citaat beleidsplan veiligheid en gezondheid Villa Lilla: 

'HET VIEROGENPRINCIPE IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK BIJ KINDERDAGVERBLIJF VILLA 

LILLA 

  

In onze dagelijkse praktijk werken wij al lange tijd aan dit principe. 

Het vierogenprincipe heeft volgens ons meerdere positieve kanten. Het is een manier om-naast de 

kinderen- je eigen personeel te beschermen. Maar het is ook gewoon goed dat die extra 

medewerkster kan bijspringen in moeilijke situaties. Wij zorgen bij alle groepen ervoor dat zij met 

elkaar verbonden zijn door een tussenliggende verschoonruimte.  Door die open verbinding kun je 

elkaar zien en horen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat in de verticale groep altijd 2 medewerksters 

aanwezig zijn, één pedagogisch medewerkster en een stagiaire. We hebben veel glas/ramen in 

onze vestiging, zelfs naar de slaapruimtes toe. Ook werken wij met babyfoons in alle slaapruimtes, 

deze staan altijd aan. Zodat je een pedagogisch medewerkster, die met één kind in de 

slaapruimtes aanwezig is, hoorbaar is. Met verschillende groepen spelen de kinderen samen, als 

andere kinderen van hun groep slapen of pedagogisch medewerksters pauzeren. 
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Altijd alert 

Wij hebben dus veel ramen, zodat je overal waar je langsloopt constant naar binnen kunt kijken. 

Met dat bovengemiddelde toezicht erbij is de kans heel klein dat er iets “geks” gebeurt. Er wordt 

tijdens functioneringsgesprekken besproken hoe pedagogisch medewerksters feedback moeten 

geven aan collega’s. Als een pedagogisch medewerkster een collega te ruw met een kind ziet 

omgaan, dan moeten ze  haar (of hem!) daarop zeker aanspreken. Alle medewerksters hebben een 

VOG, die automatisch iedere dag opnieuw wordt gescreend. Alert zijn op alles, daar gaat het bij 

Villa Lilla om!  Er zit een slot op de voordeur en er is een uitgebreid toegangsprotocol, óók mogen 

alleen onze vaste medewerksters de deur openen. Als ouders niet zelf hun kind kunnen ophalen, 

moeten de pedagogisch medewerkster op de hoogte zijn wie er dan hun dochter of zoon komt 

halen.  Mochten de pedagogisch medewerksters hier niets van weten, dan mag het kind niet 

meegenomen worden. Voor ons maakt het allemaal deel uit van de kwaliteit van Kinderdagverblijf 

Villa Lilla. Wij vinden het invoeren van het vierogenprincipe dan ook geen enkel probleem. Als dat 

de opvang veiliger maakt, dan is dit héél belangrijk.' 

 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een concrete beschrijving opgenomen op welke wijze de 

achterwacht is geregeld wanneer slechts één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum. 

 

Uit het rooster blijkt dat de houder er zorg voor draagt, dat tijdens de opvang en per opvangsoort 

altijd een volwassene met een kinder-EHBO diploma aanwezig is. 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (binnen- en buitenruimte, (pedagogische) praktijk) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (2022-2023) 

• Personeelsrooster (19 september t/m 5 oktober 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (september 2022) 

 



 

 

12 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-10-2022 

Kinderdagverblijf Villa Lilla B.V. te Heiloo 

 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
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f. 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 f 

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 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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) 
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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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

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

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 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. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 



 

 

16 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-10-2022 

Kinderdagverblijf Villa Lilla B.V. te Heiloo 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Villa Lilla B.V. 

Website : http://www.villalilla.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000000509884 

Aantal kindplaatsen : 54 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Villa Lilla B.V. 

Adres houder : De Omloop 13 

Postcode en plaats : 1852 RJ Heiloo 

KvK nummer : 82503265 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw B. Traag  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heiloo 

Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 1850 AA HEILOO 

 

Planning 

Datum inspectie : 05-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 21-10-2022 

: 25-10-2022 

Zienswijze houder : 25-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 25-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 26-10-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Bovenstaand rapport is een verslag van de inspectie van 5 oktober 2022. 

 

Kinderdagverblijf Villa Lilla is trots op dit positieve inspectierapport. Ons streven is om kwalitatief 

goede, huiselijke en creatieve opvang te bieden. Wij zetten ons iedere dag in om de kwaliteit te 

waarborgen. De GGD speelt als toezichthouder een belangrijke rol in het toetsen van ons beleid en 

de dagelijkse uitvoering daarvan. Tijdens deze inspectie zijn de reguliere aspecten doorgenomen 

en goedgekeurd. We voldoen aan de gestelde eisen van de Wet kinderopvang. Wij zullen ons in de 

toekomst blijven inzetten om de kwaliteit van ons kinderdagverblijf hoog te houden! 

 

 

 

 

 

 

 


