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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Inleiding 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum en de onderzoeks-geschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemene kenmerken 
Peuterspeelzaal ‘Spinnetje’ is onderdeel van ‘BINK’. BINK heeft verschillende locaties dagopvang, 

buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen in Hilversum, Soest, Soesterberg en Huis ter Heide.  
  

De locatie is samen met kinderdagverblijf de ‘Bijenkolonie’ gevestigd aan de Meent in Hilversum. 
De peuterspeelzaal bestaat uit één peuterspeelzaalgroep met maximaal zestien kinderen per dag. 
De locatie is van geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag wordt de vaste beroepskracht ondersteund door een vrijwilliger. 
  
Recente onderzoeks-geschiedenis 

Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2014 is geconstateerd dat twee verklaringen omtrent het gedrag 
niet aan de wettelijke eisen voldoen. Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2015 voldoet de locatie aan 
de getoetste items. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen 
onderzocht: 

 ‘Pedagogisch klimaat’; 
 ‘Personeel en groepen’. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die 
tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn onderzocht.  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein 'pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van de 
pedagogische praktijk. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 

‘observatie kindercentrum’. 
  
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd: 

  
 ‘emotionele veiligheid’; 
 ‘persoonlijke competentie’; 
 ‘sociale competentie’; 

 ‘overdracht van normen en waarden’. 
  
Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal criteria waar de 
toezichthouder op let bij de observatie. 
Onder het kopje ‘pedagogische praktijk’ zijn een aantal observatiecriteria in de tekst cursief gezet. 
  
 

Pedagogische praktijk 
 
Inleiding 
De observatie heeft plaatsgevonden op een donderdagochtend waarbij vijftien kinderen aanwezig 

zijn met één beroepskracht en één vrijwilliger. De observatie heeft plaatsgevonden gedurende 
een moment van vrij spel, een verschoonmoment, een tafelmoment en een voorleesmoment. 

  
Emotionele veiligheid 
Observatie-criterium uit het veldinstrument 1 
'De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft.' 
  

Observatie 
De beroepskracht ondersteunt de kinderen bij het toiletmoment. Ondertussen is er sprake van 
persoonlijk contact, waarbij de beroepskracht inspeelt op het individuele kind door bijvoorbeeld te 
vragen of het kind weer helemaal beter is. Eén van de kinderen wordt geroepen door de 
beroepskracht. Vervolgens rent het kind naar de beroepskracht toe en geeft haar een knuffel. 
De beroepskracht zet in het contact met de kinderen humor in. De beroepskracht controleert de 

kinderen op een vieze neus en maakt deze waar nodig schoon. "Heb je ook een neus die 

wegloopt?" Tijdens het tafelmoment zegt de beroepskracht dat ze een lekker tomaatje heeft, 
terwijl ze een stuk appel heeft. De kinderen lachen en corrigeren de beroepskracht. 
  
Conclusie 
Er is sprake van een vertrouwde relatie tussen de kinderen en de beroepskracht. De beroepskracht 
benadert de kinderen op een positieve manier. 
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Observatie-criterium uit het veldinstrument 2 
'Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten.' 

  
Observatie 
Gedurende de observatie is te zien dat er sprake is van een vast en herkenbaar dagprogramma. Zo 
wachten de kinderen met een boekje op een kleed op de grond, totdat zij geroepen worden voor de 
toiletronde. Na het verschonen of het toiletbezoek en het wassen van de handen gaan de kinderen 
aan tafel zitten. De kinderen zitten verdeeld over twee tafels, waar door de beroepskracht en de 
vrijwilliger het fruit wordt gesneden. De kinderen starten met het zingen van 'smakelijk eten'. 

Vervolgens wordt door de hele groep een aantal rijmpjes opgezegd en uitgebeeld met de handen. 
Iedereen doet mee. 
  
Conclusie 

Er is sprake van een duidelijke structuur op de groep. Het dagprogramma en de bijbehorende 
onderdelen zoals liedjes en rijmpjes zijn zichtbaar bekend bij de kinderen. 

  
Persoonlijke competentie 
Observatie-criterium uit het veldinstrument 
'Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.' 
  

Observatie 
De kinderen worden uitgenodigd om zelf te proberen de jassen aan te trekken. De kinderen komen 
het laten zien wanneer het hen gelukt is:"Kijk de mijne hoort zo he!" De beroepskracht vraagt of 
het kind het helemaal zelf heeft gedaan. Een ander kind laat trots weten dat zij haar jas ook 
helemaal zelf heeft aangetrokken. De kinderen worden gecomplimenteerd. 
  

Conclusie 

De beroepskrachten stimuleren de zelfredzaamheid van de kinderen. 
  
Conclusie 
De uitvoering van de pedagogische praktijk voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (Met de aanwezige beroepskracht) 
 Observaties (Observatie op een donderdagochtend) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en 

een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
De beroepskracht-kind-ratio is gecontroleerd door middel van roosters en bezettingslijsten. 
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
   
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Tijdens het bezoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskracht en 
de vrijwilliger ingezien. 
  
Conclusie 

De verklaringen omtrent het gedrag zijn geldig en op tijd aangevraagd. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het bezoek is de beroepskwalificatie van de aanwezige beroepskracht ingezien. 
  
Conclusie 
De beroepskracht beschikt over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao 

kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Peuterspeelzaal 'Spinnetje' bestaat uit één peuterspeelzaalgroep met maximaal zestien kinderen en 

één beroepskracht en één vrijwilliger. 
  
Conclusie 
Ieder kind behoort bij een peuterspeelzaalgroep die voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

 
De beroepskracht-kindratio ziet er ten tijde van het bezoek als volgt uit: 
  
 15 kinderen met 1 beroepskracht en 1 vrijwilliger 
  
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters van week 50 blijkt dat de 
verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) 

in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 

  
Conclusie  
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende 
beroepskrachten/vrijwilligers ingezet. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (Met de aanwezige beroepskracht) 
 Observaties (Observatie op een donderdagochtend) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (Week 50) 
 Personeelsrooster (Week 50) 

 



 

8 van 11 

Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 15-12-2016 
Spinnetje te Hilversum 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 2.6 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is op dat moment niet ouder dan 
twee maanden. 
(art 2.6 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
overeenkomstig de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: 
- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;  
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede 
beroepskracht. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Spinnetje 

Website : http://www.kinderopvanghilversum.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Bink Hilversum 

Adres houder : Postbus 1064 
Postcode en plaats : 1200BB HILVERSUM 
Website : www.binkkinderopvang.nl 

KvK nummer : 55449808 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 
Adres : Postbus 251 

Postcode en plaats : 1400AG Bussum 
Telefoonnummer : 035-6926377 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Boetzkes 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hilversum 
Adres : Postbus 9900 

Postcode en plaats : 1201GM HILVERSUM 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 29-12-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-01-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 19-01-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


