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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Naar aanleiding van het verzoek tot wijziging van kindplaatsen heeft er bij kinderdagverblijf 
Peuterspeelzaal Avonturijn een incidenteel onderzoek plaatsgevonden op 27 juni 2018. 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemeen 

Peuterspeelzaal Avonturijn is onderdeel van BINK kinderopvang en sinds 2012 samen met een 
basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gevestigd in een brede school. 

De peuterspeelzaal is vier dagdelen per week geopend van 08.30 tot 11.45 uur en bestaat uit twee 
groepen (Girafjes en Tijgertjes) van maximaal 16 kinderen. Per groep zijn er twee vaste 
beroepskrachten. Op enkele ochtenden zijn er vaste vrijwilligers en een stagiaire. 
Er wordt gewerkt met de VVE methode Uk en Puk. 
  
Inspectie geschiedenis 

Bij het jaarlijks onderzoek van 2017 zijn geen overtredingen geconstateerd. Bij het jaarlijks 
onderzoek van 2018 is geconstateerd dat de stagiaire niet ingeschreven en gekoppeld was in het 
Personenregister kinderopvang. 
  
Huidige inspectie 
Op 27 juni 2018 heeft er een onaangekondigde observatie van de praktijk plaatsgevonden. Er is 
telefonisch contact geweest met mevrouw K. Verweij. 

  
Aan alle getoetste items zoals hieronder beschreven is voldaan. Er zijn geen bezwaren om uit te 
breiden naar 32 kindplaatsen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In de wet- regelgeving zijn pedagogische doelen vastgelegd. Om een helder beeld te krijgen van 
beleid en praktijk van de houder is het pedagogisch werkplan getoetst op inhoud. 

  
De bevindingen van de toezichthouder binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ staan hieronder 
beschreven. 
  

 
Pedagogisch beleid 

 
Het pedagogisch werkplan van locatie Peuterspeelzaal Avonturijn versie januari 2018 geeft een 
concrete beschrijving van de beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en de 
leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
  
Conclusie  
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van het pedagogisch beleid geen 

bezwaren zijn voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw K. Verweij) 
 Pedagogisch werkplan (peuterspeelzaal Avonturijn (VVE) | versie januari 2018) 
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Personeel en groepen 
 
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het 
kind. Vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke 
randvoorwaarden. 
  
De bevindingen van de toezichthouder van de getoetste items binnen het domein ‘Personeel en 

groepen’ staan hieronder beschreven. 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Bij kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Avonturijn worden kinderen opgevangen in de volgende 

groepen; 
  

Naam groep Leeftijd kinderen Maximaal aantal aanwezige kinderen 

Tijgertjes 2 tot 4 jaar 16 

Giraffen 2 tot 4 jaar 16 

  
De opvang vindt plaats in stamgroepen van maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. 
  
Conclusie  

Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van de stabiliteit van de opvang voor 
kinderen geen bezwaren zijn voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw K. Verweij) 
 Observaties (12 juni 2018) 
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Accommodatie 
 
Binnen de wet- en regelgeving gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante 
meter per kind in de binnen- en de buitenruimtes. Per aanwezig kind in het kindercentrum dient 
ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar te zijn. 
  
De bevindingen van de toezichthouder van de getoetste items binnen het domein ‘Accommodatie’ 

staan hieronder beschreven. 
  
 
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. De toezichthouder heeft gezien dat de binnen- en 
buitenruimtes passend zijn ingericht voor de leeftijd van de kinderen. 
  
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte, die groot genoeg is voor 
het aantal op te vangen kinderen: 
  

Naam groep Aantal kinderen Aantal m² nodig Aantal m² beschikbaar 

Tijgertjes 16 56 107,1 

Giraffen 16 56 72,2 

  
Bij het beoordelen van het benodigde aantal vierkante meters is uitgegaan van de wettelijke eis 
van tenminste 3,5 m² passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimte. 
  
Het kindercentrum heeft 32 kindplaatsen aangevraagd. Per kind dient er 3 m² vaste 

buitenspeelruimte per kind beschikbaar te zijn. De buitenspeelruimte van het kindercentrum is 

groot genoeg voor het aantal aangevraagd kindplaatsen. De buitenspeelruimte is niet aangrenzend 
aan de groepen, maar wel aangrenzend aan het gebouw waarin Peuterspeelzaal Avonturijn is 
gevestigd. 
  
Conclusie 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van de eisen aan de ruimtes is 
voldaan. Er zijn geen bezwaren voor het uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 

16 naar 32. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (12 juni 2018) 
 Plattegrond (versie 27 maart 2013) 
 Pedagogisch werkplan (peuterspeelzaal Avonturijn (VVE) | versie januari 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 

maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal Avonturijn 

Vestigingsnummer KvK : 000025197673 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting BINK Peuterspeelzalen 
Adres houder : Postbus 1064 
Postcode en plaats : 1200BB Hilversum 

KvK nummer : 41188302 
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 :  N. de Jongh 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hilversum 
Adres : Postbus 9900 
Postcode en plaats : 1201GM HILVERSUM 
 
Planning 

Datum inspectie : 27-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 02-08-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 16-08-2018 
 

 
 



 

9 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 27-06-2018 
Peuterspeelzaal Avonturijn te Hilversum 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


