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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risico gestuurd 
toezicht (RGT). De inspectieactiviteit richt zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
Het onaangekondigde jaarlijkse inspectiebezoek bij kinderdagverblijf Bijenkolonie vond plaats op 8 

november 2016. 

 
Beschouwing 
Algemeen: 
Kinderdagverblijf Bijenkolonie is een kleinschalig kindercentrum welke valt onder BINK. 
De drie groepsruimten grenzen aan de natuurlijk ingerichte uitdagende tuin en een ruime speelhal. 

Zo kunnen de kinderen bij mooi, of minder mooi weer altijd volop rennen, springen, bewegen en 
ontdekken. Kinderdagverblijf Bijenkolonie heeft drie groepen: een babygroep voor kinderen van 0 

t/m 18 maanden, een dreumesgroep van 18 tot 30 maanden en een peutergroep van 30 maanden 
tot 4 jaar. 
Naast het kinderdagverblijf is ook in het zelfde pand peuterspeelzaal het Spinnetje gevestigd en  
start er 2017 een BSO groep van BINK kinderopvang. 
  
Inspectie historie 

Bij de laatste reguliere inspecties van 2014 en 2015 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd.   
  
Huidige bevindingen 
Tijdens de onaangekondigde inspectie van 8 november 2016 werd aan alle items voldaan. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
Aangezien er in het pand een BSO bijkomt, zal het kindaantal moeten worden aangepast aan het 
maximaal aantal dat mogelijk is met betrekking tot de beschikbare vierkante meters. Totaal 
kunnen er maximaal 41 kinderen geregistreerd staan in het landelijk register. 
Dit betekend een afname en aanpassing van 4 kindplaatsen in het register. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 
‘pedagogisch klimaat’. 
  
  

Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 Emotionele veiligheid 
 Persoonlijke competentie 
 Sociale competentie 

 Overdracht van normen en waarden 
  
De competenties en de overdracht van waarden en normen zijn waargenomen en positief 

beoordeeld. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Op basis van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie van de pedagogische praktijk 
is het item zorg dragen voor de uitvoering van het pedagogisch beleid positief beoordeeld. 

  
Bij de beoordeling van de emotionele veiligheid is met name gekeken naar de professionaliteit 
van de beroepskrachten en de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. 
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepshouding van de medewerkers van positieve invloed is 
op de emotionele veiligheid van kinderen. 

De sfeer in de groep is open en ontspannen en het welbevinden van de kinderen is goed. Zij zijn 

ontspannen en bezig met spelen, genieten van de dingen die ze zelf kunnen en laten een aantal 
keren zien dat ze blij en trots zijn en plezier hebben. 
De baby’s zijn hoorbaar en zichtbaar ‘bezig’, maken geluidjes, kirren, slaan met hun handje ergens 
op, kruipen en pakken speelgoed om mee te spelen. 
  
Op de babygroep stond een invalkracht en daarbij iemand van de GGD die mee keek op de groep. 
Een kind vond dit bedreigend. De vaste beroepskracht had dit door en liet het kindje in een veilige 

hoek spelen waar ze niet steeds onbekende personen kon zien. De vaste beroepskracht kent de 
kinderen goed. 
   
Bij de beoordeling van de persoonlijke competentie is met name gekeken naar hoe de ruimte is 
ingericht en materialen en activiteiten worden aangeboden. Tijdens de observatie is waargenomen 
dat de groepsruimtes een positieve invloed heeft op de persoonlijke competentie. 
Zo is er op de babygroep voldoende aanbod aan speelgoed. Jonge dreumesen worden geprikkeld 

door speelgoed aan de muur op verschillende hoogtes, ramen in deuren en doorkijk-gaatjes. 
De peutergroep heeft een aantal hoeken met thema's ingericht zo is er een leeshoek, een rijk 
gevulde huishoek, knutsel/verfhoek. In twee open kasten staat voldoende speelgoed wat kinderen 
zelf mogen pakken. 
Buiten de groepsruimtes is er een zeer uitdagende tuin die voor alle leeftijden is ingericht. 
   

Bij het onderdeel sociale competentie is met name gekeken naar de aanpak van de 
beroepskrachten en het functioneren van de groepen. Tijdens de observatie is geconstateerd dat 
de beroepskrachten zich voldoende bezig houden met het stimuleren van de sociale competentie. 
  



 

6 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-11-2016 
Bijenkolonie te HILVERSUM 

 

Bij de beoordeling van de overdracht van normen en waarden is met name het gedrag van de 
groepsleiding en de kinderen geobserveerd. De beroepshouding van de medewerkers draagt bij 
aan de overdracht van normen en waarden. 
De beroepskrachten vragen actief bij ouders na bij brengen en halen wat de omgangskenmerken 

zijn voor iedere baby. Er wordt rekening gehouden met rituelen,  knuffel, speentje en tempo/ 
handelingen tijdens verzorgingsmomenten. Op de groep is informatie aanwezig voor de omgang 
met baby’s. Tijdens de observatie was een baby aan het huilen in bed, na vijf minuten ging de 
beroepskracht kijken. Blijkbaar was zijn speentje gevallen. Beroepskrachten overleggen regelmatig 
met elkaar wat de bijzonderheden van de kinderen zijn, zodat de kinderen zich zo veel mogelijk 
thuis voelen.  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (M. Looise) 
  Interview anderen (beroepsrachten werkzaam op 8 november 2016) 
  Observaties (8 november 2016) 

  Pedagogisch beleidsplan (BINK) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 

‘personeel en groepen’. 
  
Voor de beoordeling van de items binnen dit domein heeft er een steekproef plaatsgevonden van 
passende diploma’s en geldige verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn getoetst door middel van observatie, 

roosters en presentielijsten. 
  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
   
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 

Van alle medewerkers uit de steekproef is een verklaring omtrent het gedrag gezien die is 
afgegeven na 1 maart 2013. 
  
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een geldige beroepskwalificatie zoals in de 

cao kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 

Naam groep Leeftijd kinderen Maximaal aantal aanwezige kinderen 

 babygroep  0-1.5 jaar  12 

 dreumesgroep  1.5 - 2.5 jaar  13 

 peutergroep  2.5- 3 jaar  16 

  
De opvang vindt plaats in stamgroepen van maximaal 16 kinderen. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Bij de onaangekondigde inspectie is de volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd; 

  

Naam groep Leeftijd 
kinderen 

Aantal 
aanwezige 
kinderen 

Aantal 
beroepskrachten 
nodig 

Aantal beroepskrachten 
aanwezig 

 Babygroep  0-1.5 jaar   9  2   2 

 Dreumesgroep  1.5-2.5 
jaar 

  5  1  1 

 Peutergroep  2.5-4 jaar  11  2  2  

  
Voor de berekening van het aantal benodigde beroepskrachten is gebruik gemaakt van de 
rekentool op www.1ratio.nl. 

  
Conclusie is dat aan de minimale eisen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio is voldaan. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (M. Looise) 
  Interview anderen (beroepsrachten werkzaam op 8 november 2016) 
  Observaties (8 november 2016) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Presentielijsten 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   

OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Bijenkolonie 

Website : http://www.binkkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 45 
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 :  P Reedijk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hilversum 
Adres : Postbus 9900 

Postcode en plaats : 1201GM HILVERSUM 

 
Planning 
Datum inspectie : 08-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 17-11-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 13-12-2016 
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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. 

 
 

 

 


