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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. 
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 peuterspeelzaal IPG vond plaats op 21 
november 2017. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgens de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  

Algemeen 
Peuterspeelzaal (International Play Group) maakt onderdeel uit van BINK Kinderopvang in 
Hilversum en is samen met buitenschoolse opvang Rembrandtplein gehuisvest in een 
basischoolcomplex. 
Peuterspeelzaal IPG bestaat uit één stamgroep met maximaal zestien kinderen. 
  

De locatie is geopend op alle ochtenden van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In 2015 en 2016  werd er aan alle getoetste items voldaan. 
  
Huidige inspectie 
De onaangekondigde observatie van de praktijk en een gesprek met de beroepskracht vond plaats 

op 21 november 2017. Tevens is telefonisch gesproken met de locatieverantwoordelijke mevr. C. 
Gnocchi in verband met een ontbrekende verklaring omtrent het gedrag van een vrijwilliger. Zie 
hiervoor het rapport.   
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Harmonisatie 
In verband met de harmonisatie van peuterspeelzalen per 1 januari 2018 is er in dit onderzoek 
gekeken naar of de verwachting is dat de peuterspeelzaal aan de aanvullende eisen zal gaan 
voldoen. 

  
Op deze peuterspeelzaal is op dit moment één beroepskracht en één vrijwilliger aanwezig per 
zestien kinderen. De houder heeft inmiddels een tweede beroepskracht aangenomen zodat er per 1 
januari 2018 twee beroepskrachten per zestien kinderen aanwezig zijn. 
  
Enkele andere wijzigingen die te maken hebben met de harmonisatie, maar waar deze locatie niet 
aan hoeft te voldoen vanwege de huidige openingstijden en de leeftijden van de kinderen zijn: 

 Er dient voor kinderen tot 1,5 jaar een aparte slaapruimte aanwezig te zijn. De kinderen die op 
deze locatie worden opgevangen zijn 2 tot 4 jaar. De voorwaarde is om deze reden niet 
beoordeeld. 

 Bij een openingstijd van 10 uur of langer per dag mag afgeweken worden van de 

beroepskracht-kindratio. Aangezien deze locatie niet langer dan 10 uur per dag open is, is 
deze voorwaarde niet beoordeeld. 

  
In het pedagogisch beleid van Bink staat eveneens beschreven hoe er invulling wordt gegeven aan 
de afname van extra dagdelen en hoe ondersteuning wordt gegeven indien slechts één 
beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
  
De verwachting is dat deze peuterspeelzaal aan de aanvullende eisen zal gaan voldoen vanaf 1 
januari 2018. 

  
Aan alle getoetste items zoals hieronder beschreven is voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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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.  
  

Bevindingen 
De observatie van de praktijk heeft plaatsgevonden op een dinsdagochtend tijdens vrij spel, een 
kringactiviteit en een bewegingsactiviteit. Er waren 16 kinderen aanwezig, 1 beroepskracht en 1 
hulp-ouder. De toezichthouder beschrijft de uitvoering van de pedagogische praktijk gebaseerd op 

de beroepskracht en niet op de hulp-ouder. 
  

Bij de beoordeling van de emotionele veiligheid is met name gekeken naar de professionaliteit 
van de beroepskracht en de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. 
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepshouding van de medewerker van positieve invloed is 
op de emotionele veiligheid van kinderen. De beroepskracht communiceert op ooghoogte met de 
kinderen en sluit aan op de situatie, de vraag of het verhaal van het kind. Ze gebruikt daarbij 
zinnen en woorden, die passen bij de 2- en 3-jarigen. De beroepskracht is sensitief en geeft 
complimentjes, maakt grapjes, knuffelt en treedt bemoedigend op.  

  
Bij de beoordeling van de persoonlijke competentie is met name gekeken naar de vaardigheden 
van de beroepskracht 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 medewerker een positieve invloed heeft op de persoonlijke 
competentie. 

De beroepskracht is energiek en enthousiast. Het is zichtbaar dat zij goed is voorbereid in het 

aanbod van de activiteiten en biedt dit aan op een vertrouwde manier voor de kinderen. 
De beroepskracht richt de aandacht van de kinderen op ervaren en ontdekken. Zij prikkelt de 
nieuwsgierigheid van kinderen. In de kring komt de pop Puk erbij. De pop heeft een rugzakje op de 
rug. Het thema waarmee wordt gewerkt is 'Herfst'. De beroepskracht verstopt iets dat met herfst 
te maken heeft in de rugzak (zoals eikels, kastanjes, bladeren). Ze zegt: "Oogjes dicht, niet 
spieken hoor".  De kinderen doen de handen voor de ogen totdat ze horen dat ze mogen kijken. De 

beroepskracht nodigt één voor één een kind uit om in de rugzak te voelen en vraagt: "Wat denk je 
dat het is [..]. wat heb je gevonden?" De kinderen reageren met plezier. 
Ook tijdens de bewegingsactiviteit wordt de herfst gebruikt. De kinderen en beroepskracht doen 
een boom na, zwieren met de armen en vervolgens vallen er bladeren en eikels op de grond die de 
kinderen mogen oprapen. 
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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 beroepskracht zich voldoende bezig houdt met het stimuleren van de sociale competentie. Zij 
biedt 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. 
  
Op de grond spelen kinderen met de auto's en de garage. Sommige kinderen spelen met elkaar, 
anderen naast elkaar in nabijheid. In de speelboot spelen drie kinderen en houden een fantasierijk 
samenspel over piraten op zee. 
  

In de kring wordt er naast pop Puk, nog een pop gepakt. Dat is Bas. Bas heeft bij een kind uit de 
groep gelogeerd. De beroepskracht vraagt aan het kind hoe het is geweest en wat hij met pop Bas 
heeft meegemaakt. Vervolgens zegt ze: "Het lijkt wel of Bas is gegroeid. Heeft hij al zijn eten 
opgegeten? Vinden jullie ook dat hij groter lijkt geworden?" De kinderen knikken enthousiast met 

het hoofd. 
In een plakboek zijn door de ouders van het kind foto's geplakt. De beroepskracht laat, samen met 

het kind, de foto's aan de kinderen zien. Ze stelt er vragen over en het kind vertelt. De kinderen 
luisteren aandachtig.   
  
Bij de beoordeling van de overdracht van normen en waarden is met name het gedrag van 
de beroepskracht en de kinderen geobserveerd. De beroepshouding van de medewerker draagt bij 
aan de overdracht van normen en waarden. 
  

De beroepskracht bouwt het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. Kinderen 
weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht. Zo hoeft de beroepskracht na de 
kringactiviteit slechts één keer te zeggen dat de kinderen de stoeltjes mogen opruimen. De 
kinderen doen dit zelf. Ze zetten de stoeltjes op een stapel en lopen vervolgens naar de plek waar 
een bewegingsactiviteit wordt opgestart. Een enkeling die niet wil meedoen, wordt door de hulp-
ouder meerdere malen uitgenodigd om mee te doen. Het kind wil dat niet en laat dit zichtbaar 

weten. Hij wil met de trein spelen. De beroepskracht laat, door middel van non-verbale 

communicatie, weten aan de hulp-ouder dat het goed is. Het kind hoeft niet mee te doen als hij dat 
niet wil. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 
 Observaties (onaangekondigd 21 november 2017) 
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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 beroepskracht. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn getoetst door middel van observatie. 

  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Van de aanwezige beroepskracht is een verklaring omtrent het gedrag gezien die is afgegeven na 1 

maart 2013. 
  
In geval van nieuwe medewerkers is de verklaring omtrent het gedrag voor aanvang van de 
werkzaamheden overlegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
  
Een aanwezige vrijwilliger (hulp-ouder) beschikte niet over een verklaring omtrent het gedrag. De 
toezichthouder heeft navraag gedaan bij de beroepskracht en de locatieverantwoordelijke hoe dit 

normaal gesproken wordt geregeld. De toezichthouder heeft diverse verklaringen omtrent het 
gedrag van vrijwilligers gezien en concludeert dat de houder de inzet van vrijwilligers borgt 
met geldige verklaringen omtrent het gedrag. Ten tijde van de inspectie was er sprake van een 
incident. De vrijwilliger die normaal gesproken werkt op dinsdag was in verband met een calamiteit 
afwezig. De beroepskracht heeft de hulp van een ouder ingeschakeld. De houder heeft aangegeven 
dat er vanaf 2018 sprake zal zijn van twee beroepskrachten op de groep en dat er niet langer 

gewerkt wordt met vrijwilligers. 
  
De toezichthouder concludeert dat er is voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

De aanwezige beroepskracht beschikt over een geldige beroepskwalificatie zoals in de cao 
kinderopvang is opgenomen, namelijk Pedagogisch werk niveau 3. 
  
 
Vrijwilligersbeleid 
 
De peuterspeelzaal werkt met vaste vrijwilligers op de groep. De houder heeft een 

vrijwilligersbeleid dat tot uiting komt in een beleidsplan. 

Hierin staan de minimumeisen waar een in de peuterspeelzaal werkzame vrijwilliger aan dient te 
voldoen, de afspraken de houder met vrijwilligers maakt en de taakomschrijving waarin wordt 
omschreven welke bijdrage aan het werk van de vrijwilligers wordt verwacht en op welke wijze dit 
samenhangt met het pedagogisch beleid. 
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Opvang in groepen 
 
Peuterspeelzaal IPG heeft 1 stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.  
  

 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 
Ten tijde van de onaangekondigde inspectie is de volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd; 
  

Naam 

groep 

Leeftijd 

kinderen 

Aantal 

aanwezige 
kinderen 

Aantal 

beroepskrachten/vrijwilligers 
nodig 

Aantal 

beroepskrachten/vrijwilligers 
aanwezig 

IPG 2-4 jaar 16 1 beroepskracht + 1 
vrijwilliger 

1 beroepskracht +1 vrijwilliger 

  

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 (mevr. C. Gnocchi) 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 
 Observaties (onaangekondigd 21 november 2017) 
 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Vrijwilligersbeleid (Bink psz versie 2014) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

 

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 2.6 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de 

werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 2.6 lid 4 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 2.6 lid 4, 8 en 9 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
overeenkomstig de meest recent aangevangen 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) 
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Vrijwilligersbeleid 

De houder heeft een vrijwilligersbeleid, wat tot uitdrukking komt in een beleidsplan. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het vrijwilligersbeleid staan minimumeisen waar een in de peuterspeelzaal werkzame vrijwilliger 
aan dient te voldoen. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het vrijwilligersbeleid staan afspraken die de houder met vrijwilligers maakt. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het vrijwilligersbeleid staan de taakomschrijvingen waarin wordt omschreven welke bijdrage aan 

het werk in de peuterspeelzaal van de vrijwilligers wordt verwacht en op welke wijze dit 
samenhangt met het pedagogisch beleid. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub c 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 : IPG 

Website : http://www.kinderopvanghilversum.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 :  K. van  Beek 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hilversum 

Adres : Postbus 9900 
Postcode en plaats : 1201GM HILVERSUM 

 
Planning 
Datum inspectie : 21-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 12-12-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-12-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


