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Bijenkolonie te Hilversum 

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, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. 
Het onaangekondigde jaarlijkse inspectiebezoek bij kinderdagverblijf Bijenkolonie vond plaats op 
10 oktober 2017. 

 
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 
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 De Bijenkolonie gevestigd 
en is er een groep buitenschoolse opvang van BINK gestart. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De jaarlijkse inspecties van 2015 en 2016 voldeden aan de getoetste items. 
  
Huidige inspectie 
Op 10 oktober 2017 is gesproken met locatieverantwoordelijke mevrouw M. Borgers. 
Onaangekondigde observatie van de praktijk heeft aansluitend plaatsgevonden. 
  
Op locatie zijn de benodigde documenten ingezien. 
  
Aan alle getoetste items zoals hieronder beschreven is voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Bijenkolonie te Hilversum 

 

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. Het team van kinderdagverblijf de Bijenkolonie bestaat 
uit vaste, sensitieve beroepskrachten. 
  
De beroepskrachten reageren op non-verbale en/of verbale signalen van de baby door zelf ook 
geluidjes te maken, aan te raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s. 
De beroepskrachten maken veelvuldig gebruik van geluiden als tikjes en fluitjes en zij leren de 
kinderen emoties te laten zien door dit zelf uitbundig voor te doen. 
  
De beroepskrachten weten wat baby’s aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar 
in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de baby. Hieruit 
blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van de ontwikkeling van baby’s. Twee kinderen krijgen 
aan tafel een bakje met stukjes ontbijtkoek. "Ooh had je het al gezien? Ga maar eens kijken, wat 
zit er in het bakje? Pak het maar, net als je broodje." zegt een beroepskracht tegen een baby die 
geen stukjes pakt. Hierbij houdt zij het bakje schuin en helpt zij de baby. De andere baby zit 
zelfstandig te eten. 
 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. Hun manier van communiceren is sensitief en 
responsief. Ze laten actief merken dat ze de kinderen begrijpen en sluiten respectvol verbaal of 
non-verbaal aan bij hun vragen en opmerkingen. Ook wanneer een kind aangeeft niet op een stoel 
te willen zitten, ziet de beroepskracht dat hij dat eigenlijk wel wil "Je schudt nee, maar je lijfje 
vertelt me iets anders." Zij laat het, maar uiteindelijk geeft kind aan wel op de stoel te willen 
zitten. "Je wil wel zitten hè? Moest je er nog even over nadenken?" 
  
Bij de beoordeling van de persoonlijke competentie is met name gekeken naar de vaardigheden 
van de beroepskrachten in het uitlokken en begeleiden van spel en de manier waarop de ruimte is 
ingericht en materialen en activiteiten worden aangeboden. Tijdens de observatie is waargenomen 
dat de beroepshouding van de medewerkers een positieve invloed heeft op de persoonlijke 
competentie. Bij kinderdagverblijf De Bijenkolonie is voldoende sprake van het bevorderen van 
persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. 
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Bijenkolonie te Hilversum 

 
De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd wordt. Zij prikkelen de 
zintuiglijke manier van ontwikkelen van baby’s door hun keuze van spelmateriaal en de wijze van 
aanbieden. Een baby wordt op een zacht kleed neergelegd om te spelen. De beroepskracht maakt 
geluid met speelgoed en biedt het vervolgens aan de baby aan. De aandacht van de baby is 
getrokken en hij gaat geïnteresseerd met het speelgoed spelen. 
Op de peutergroep wordt de zelfstandigheid van de kinderen gestimuleerd door de kinderen 
bijvoorbeeld zelfstandig hun brood te laten smeren en dubbel te laten klappen. 
  
De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. Het kind 
ervaart persoonlijke warmte, geborgenheid, plezier, humor en aandacht. Een kind dat uit zijn stoel 
wordt getild krijgt knuffels en kussen en met een kind dat een schone luier krijgt worden grapjes 
gemaakt. 
  
Kinderen gaan dagelijks een vast deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig waarbij kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. 
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, 
in aansluiting op hun interesse. Zo worden er hoepels neergelegd waar de beroepskrachten 
spelletjes met de kinderen mee spelen. Sommige kinderen verzamelen zo veel mogelijk hoepels en 
anderen springen van hoepel naar hoepel. 
  
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. 
Zij bieden de kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties zoals zich in 
een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen en 
conflicten voorkomen en oplossen. 
  
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en 
waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de betrokkenheid en 
deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het 
individuele kind. Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan. 
Buiten helpen kinderen van de dreumes- en de peutergroep met het schoonvegen van de straat. 
De beroepskrachten doen enthousiast mee en stimuleren de kinderen om elkaar te helpen. 
Ook wordt kinderen geleerd op elkaar te wachten tot de hele groep ergens klaar voor is, zoals met 
zijn allen naar binnen gaan of wachten met zingen en eten tot iedereen een broodje heeft. 
  
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. Kinderen krijgen de mogelijkheid om te ervaren wat 
de grenzen van goed en slecht zijn, van anders, van mogen en moeten. 
  
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht. 
De kinderen op de peutergroep komen van buiten. Eén beroepskracht helpt met het uit doen van 
de jassen en de ander helpt bij het plassen en handen wassen. De kinderen krijgen de jas 
aangereikt bij het haakje, zodat zij hun jas zelfstandig op kunnen hangen: "Kijk eens, we hebben 
hier een heel mooi haakje om hem op te hangen" Daarna mogen de kinderen hun handen gaan 
wassen en een plekje aan tafel gaan zitten. De kinderen zijn zichtbaar bekend met deze werkwijze. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten aanwezig op 10 oktober 2017) 
 Observaties (onaangekondigd op 10 oktober 2017) 
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Bijenkolonie te Hilversum 

 

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. 
  
De stagiaire beschikt over een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een geldige beroepskwalificatie zoals in de 
cao kinderopvang is opgenomen. 
Het kindercentrum beschikt over beroepskrachten met verschillende beroepskwalificaties zoals 
Pedagogisch werker niveau 3, Lange opleiding sociaal pedagogisch medewerker, Pedagogisch werk 
niveau 3 en leidster kindcentra. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bij kinderdagverblijf Bijenkolonie worden de kinderen in de volgende groepen opgevangen: 
  

Naam groep Leeftijd kinderen Maximaal aantal aanwezige kinderen 

Babygroep 0 tot 1,5 jaar 12 

Dreumesgroep 1,5 tot 2,5 jaar 13 

Peutergroep 2,5 tot 4 jaar 16 

  
De opvang vindt plaats in stamgroepen van maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan 
maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. Wanneer alle kinderen onder de 1 jaar zijn, bestaat de groep uit 
maximaal 12 kinderen. 
  
Volgend jaar wordt de groepsindeling veranderd. 
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Bijenkolonie te Hilversum 

 
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 

Opmerkingen 

Babygroep 0 tot 1,5 
jaar 

9 2 2   

Dreumesgroep 1,5 tot 
2,5 jaar 

6 1 1  Tevens 1 
stagiaire 
aanwezig 

Peutergroep 2,5 tot 4 
jaar 

10 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 (mevrouw M. Borgers) 
 Interview (beroepskrachten aanwezig op 10 oktober 2017) 
 Observaties (onaangekondigd op 10 oktober 2017) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Bijenkolonie te Hilversum 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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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Bijenkolonie te Hilversum 

 

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) 
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Bijenkolonie te Hilversum 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Bijenkolonie 
Website : http://www.binkkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 41 
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 :  J. Verboom 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hilversum 
Adres : Postbus 9900 
Postcode en plaats : 1201GM HILVERSUM 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 06-11-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-11-2017 
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Bijenkolonie 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. 
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