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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.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risico gestuurd
toezicht. De inspectieactiviteit richt zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. Het onaangekondigde jaarlijkse
inspectiebezoek bij buitenschoolse opvang Binkies vond plaats op 28 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
Binkies maakt onderdeel uit van Bink Hilversum. De locatie is gevestigd binnen de school Mozaïek.
Binkies is een buitenschoolse opvang voor kinderen van het speciaal basisonderwijs.
Kenmerkend voor Binkies is dat de kinderen in een kleine groep worden opgevangen. Zij krijgen,
net als op school, een gestructureerd en overzichtelijk aanbod. Zij werken samen met Kwintes,
waardoor ook kinderen met een psychiatrische diagnose en een AWBZ-indicatie bij hen
opgevangen kunnen worden.
Buitenschoolse opvang Binkies is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Inspectiegeschiedenis
Op 29 juni 2015 is er tijdens het jaarlijks, onaangekondigd, inspectiebezoek een overtreding
geconstateerd op de items verklaringen omtrent het gedrag en beroepskwalificaties.
Op 9 september 2015 heeft gemeente Hilversum een aanwijzing verstuurd met een hersteltermijn
van twee weken. Op 12 oktober 2015 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de overtreding
niet volledig was hersteld. Wél waren van alle medewerkers een geldige verklaring omtrent het
gedrag aanwezig.
De gemeente Hilversum heeft op 19 november 2015 een aanwijzingsbrief gestuurd met daarin een
hersteltermijn van 3 maanden. De houder heeft hierop bezwaar ingediend. In mei 2016 heeft de
gemeente Hilversum een brief aan de houder gestuurd met daarin het besluit om niet te
handhaven op de tekortkoming.
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken van 2016 en 2017 werd aan de getoetste items voldaan, met
uitzondering van de passende beroepskwalificatie (geconstateerd in 2016). Rekening houdend met
de verzachtende omstandigheden zoals beschreven in het rapport heeft GGD Gooi en Vechtstreek
is in opdracht van gemeente Hilversum hierop niet gehandhaafd.
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Huidige inspectie
Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren zijn afspraken gemaakt
tussen de kinderopvangsector en de minister van SZW. De gemaakte afspraken uit het akkoord
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zijn opgenomen in de Wet IKK die op 1 januari 2018 in
werking is getreden.
De huidige inspectie heeft plaatsgevonden op de geldende Wet- en regelgeving.
De houder is ten tijde van het inspectiebezoek voldoende op de hoogte van de veranderingen in de
kwaliteitseisen.
De onaangekondigde observatie van de praktijk en een gesprek met de beroepskrachten vond
plaats op 28 juni 2018. De toezichthouder heeft op 3 juli 2018 telefonisch contact gehad met
de locatieverantwoordelijke.
Herstelaanbod
Binnen dit jaarlijks onderzoek is de houder binnen het domein 'Personeel en groepen' in de
gelegenheid gesteld om gebruik te maken van herstelaanbod.
‘Herstelaanbod’ is een eerste stap in de handhaving. De houder wordt in de gelegenheid gesteld de
overtreding snel op te heffen.
De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de informatie aangevuld. De uitwerkingen zijn terug
te vinden onder de betreffende items in het rapport.
Conclusie
Aan alle getoetste items zoals hieronder beschreven is, na herstelaanbod, voldaan.
De houder dient zich te informeren over de juridische en wettelijke gevolgen van de huidige
samenwerking met Kwintes waarbij dient te worden opgemerkt dat de medewerkers die geen
arbeidsrelatie hebben met de houder zoals deze geregistreerd staat in het Landelijk Register
Kinderopvang, niet aangemerkt kunnen worden als beroepskracht in de zin van de Wet
kinderopvang.
Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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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, visie en praktijk zijn tijdens de observatie van de praktijk een aantal voorbeelden uit het
pedagogisch beleid getoetst op uitvoering.
De observatie van de praktijk heeft plaatsgevonden op 28 juni 2018. Hierbij is gekeken of de
houder aandacht besteedt aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en of er voldaan
wordt aan de wettelijke bepaling van verantwoorde dagopvang. Eveneens is gesproken met de
aanwezige beroepskrachten.
De bevindingen van de toezichthouder binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ staan hieronder
beschreven.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch werkplan dat dateert van januari 2018.
Tijdens de observatie op de groepen en het gesprek met de beroepskrachten is waargenomen dat
de houder er in voldoende mate voor zorgt dat er conform het beleid wordt gehandeld. Zo staat er
in het beleid onder andere beschreven:
'We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie en gaan respectvol om met kinderen, ouders en
elkaar.'
Dit is terug te zien tijdens de inspectie als één van de kinderen in zijn broek heeft geplast. De
beroepskrachten laten het kind op zijn gemak voelen en spreken kinderen aan die erom lachen.
Daarnaast staat in het werkplan:
'Als we kinderen corrigeren, benoemen we het ongewenste gedrag en we leggen uit waarom we
iets niet goed vinden.'
Tijdens de observatie is gezien dat beroepskrachten naar een kind benoemen dat zij het niet
prettig vinden dat hij een kind heeft geslagen omdat je daarmee iemand pijn doet.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarde ten aanzien van het pedagogisch beleid is
voldaan.
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Verantwoorde buitenschoolse opvang
De observatie heeft plaatsgevonden op een donderdagmiddag gedurende momenten van
buitenspelen en een tafelmoment.
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in
voldoende mate zorg voor 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.

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.
De beroepskracht reageert sensitief op de kinderen. Zij kent de behoefte van de kinderen en biedt
hen duidelijkheid over het dagprogramma. Zij herkent de signalen van kinderen en gaat daarop in.
Zo krijgt een kind de ruimte om zijn eigen keuze te maken door alleen met een emmertje water te
spelen. Hij heeft geen behoefte om vandaag met andere kinderen te spelen.
De kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Op de locatie houden zij een duidelijke
structuur aan. Dit is bijvoorbeeld te zien bij het opruimen. Hierbij lopen de kinderen met hun
spullen naar het schuurtje om deze op te bergen. Van de duidelijke groepsstructuur wordt op de
dag van de inspectie, gezien de warmte, iets afgeweken van het gebruikelijke programma. Zo zijn
de kinderen niet een activiteit binnen gaan doen, maar konden zij kiezen tussen buiten vrij spelen
of met water spelen.
Op de locaties gelden bepaalde normen en waarden. Dit is terug te zien doordat regels in de
groepsruimte te zien zijn. Ook maakt de beroepskracht afspraken met de kinderen. Wanneer
kinderen zich niet aan afspraken houden dan vraagt de beroepskrachten of zij nog weten van de
afspraak en of zij zich daaraan willen houden. Als het niet lukt om aan de afspraak te houden, dan
krijgt een kind een waarschuwing.
Kinderen worden begeleidt in het uitvoeren van doelen. Voor elk kind is een persoonlijk doel
opgesteld wat past bij de ontwikkeling van het individuele kind. Wanneer een kind gedurende de
opvang zijn doel goed heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld het vragen of iemand met hem wil spelen,
dan krijgen zij een krul op hun formulier. Wanneer deze vol is mogen zij een klein cadeautje
uitkiezen.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarde ten aanzien van verantwoorde
buitenschoolse opvang is voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview (met beroepskrachten aanwezig op 28 juni 2018)

Observaties (onaangekondigd op 28 juni 2018)

Pedagogisch werkplan (bso's Bink Hilversum bso Binkies | versie januari 2018 | gedownload
van website op 4 juli 2018)
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Personeel en groepen
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke
randvoorwaarden. De houder draagt daarnaast zorg voor de juiste verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio).
Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring van de Minister van Justitie en Veiligheid
waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval
in de kinderopvang. De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat de houder zelf en
de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het bezit zijn van een geldige
Verklaring Omtrent het Gedrag en dat deze ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister
kinderopvang.
De houder draagt er zorg voor dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de
juiste beroepskwalificatie. De kwalificatie-eis staat beschreven in de cao kinderopvang.
De bevindingen van de toezichthouder van de getoetste items binnen het domein ‘Personeel en
groepen’ staan hieronder beschreven.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Op 1 maart 2018 is het personenregister kinderopvang (prk) in werking getreden. Bestuurders en
houder van kinderopvangorganisaties, vaste medewerkers, administratief personeel met toegang
tot gegevens van kinderen, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen, iedereen die
woont op een opvanglocatie en personen die structureel aanwezig zijn tijdens opvanguren dienen
vanaf die datum te zijn ingeschreven in het register en gekoppeld te zijn aan de houder die in het
Landelijk Register Kinderopvang staat geregistreerd.
Tijdens het bezoek van de toezichthouder is naar de registratie en koppeling in het prk gekeken
van alle werkzame personen op de locatie gecontroleerd. Geconstateerd is dat alle medewerkers
van Bink Hilversum zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder. De houder heeft er echter
onvoldoende zorg voor gedragen om de medewerkers die werkzaam zijn voor Kwintes, die op basis
van een samenwerkingsovereenkomst tussen Kwintes en Bink Hilversum structureel werkzaam zijn
tijdens de opvanguren, te koppelen op basis van het burgerservicenummer aan Bink Hilversum.
Herstelaanbod
In het kader van herstelaanbod is de houder van 4 juli 2018 tot 5 juli 2018 in de gelegenheid
gesteld om de medewerkers die vanuit Kwintes structureel aanwezig zijn tijdens de opvang te
koppelen aan de houder. De houder heeft hiervan gebruik gemaakt en op 5 juli 2018 is in het
Personenregister kinderopvang gezien dat deze medewerkers zijn gekoppeld aan Bink Hilversum.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van Verklaring Omtrent het Gedrag, na
herstelaanbod, er wordt voldaan aan de betreffende voorwaarde.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen
inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Tijdens het bezoek van de toezichthouder konden de diploma's van de medewerkers niet worden
ingezien. De locatieverantwoordelijke heeft de diploma's verzonden aan de toezichthouder.
De diploma's van alle medewerkers zijn ingezien. Het kindercentrum beschikt over
beroepskrachten met een passende beroepskwalificatie.
Naast beroepskrachten (werkzaam bij Bink Hilversum) zijn er ook medewerkers van Kwintes
aanwezig.
Een beroepskracht dient een arbeidsrelatie met de in het Landelijk Register Kinderopvang
geregistreerde houder te hebben. Dit is op te maken uit de definities zoals opgenomen in de Wet
kinderopvang. Medewerkers van Kwintes kunnen daardoor niet meegerekend worden als
beroepskrachten, ook al zijn zij in het bezit van een passende beroepskwalificatie.
Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt op basis van rekenregels berekend.
Voor de berekening is gebruik gemaakt van de rekentool op www.1ratio.nl.
Bij de onaangekondigde inspectie is de volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd;
Naam
groep

Leeftijd
kinderen

Binkies

4-12 jaar

Maximale
omvang
groep
16

Aantal
aanwezige
kinderen
9

Aantal
beroepskrachten
nodig
1

Aantal beroepskrachten
aanwezig
1 (tevens 1
medewerker vanuit
Kwintes aanwezig)

Een beroepskracht dient een arbeidsrelatie met de in het Landelijk Register Kinderopvang
geregistreerde houder te hebben. Dit is op te maken uit de definities zoals opgenomen in de Wet
kinderopvang. Wanneer personen niet kunnen worden aangemerkt als beroepskracht en er meer
dan tien kinderen aanwezig zijn met één beroepskracht vanuit Bink Hilversum en één medewerker
vanuit Kwintes wordt er op die dagen niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio. Volgens het
rooster en het interview met de locatieverantwoordelijke blijkt dat dit op maandag, dinsdag en
donderdag kan voorkomen wanneer er geen afmeldingen zijn. De toezichthouder heeft tijdens dit
jaarlijks onderzoek geen afwijking geconstateerd in de beroepskracht-kindratio.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van het aantal beroepskrachten, ten
tijde van de inspectie, is voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in basisgroepen. Elk kind wordt in één basisgroep opgevangen, waarbij
rekening wordt gehouden met de maximale groepsgrootte.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met mevrouw M. van der Wal op juni 2018)

Interview (met beroepskrachten aanwezig op 28 juni 2018)

Observaties (onaangekondigd op 28 juni 2018)

Presentielijsten (28 juni 2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde buitenschoolse opvang
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. 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 e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder
dan twee maanden.
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018)
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)
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Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet,
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep
dan de vaste basisgroep.
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 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Binkies
http://www.binkkinderopvang.nl
000020810431
16

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Bink Hilversum
Postbus 1064
1200BB HILVERSUM
www.binkkinderopvang.nl
55449808
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Gooi & Vechtstreek
Postbus 251
1400AG Bussum
035-6926377
N. de Jongh

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hilversum
: Postbus 9900
: 1201GM HILVERSUM

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

28-06-2018
01-08-2018
Niet van toepassing
15-08-2018
15-08-2018
15-08-2018

: 22-08-2018
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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.
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