Team Toezicht Kinderopvang
Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Postbus 251, 1400 AG Bussum
T (035) 692 62 22
www.ggdgv.nl

Inspectierapport
Klein Draekesteijn (KDV)
Koninginneweg 51
1217KV Hilversum
Registratienummer 202741643

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:

GGD Gooi & Vechtstreek
Hilversum
15-05-2018
Jaarlijks onderzoek
Definitief
14-06-2018

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
Het onderzoek ................................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 9
Gegevens voorziening ..................................................................................................... 12
Gegevens toezicht .......................................................................................................... 12
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum.......................................................................... 13

2 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-05-2018
Klein Draekesteijn te Hilversum

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.
Tijdens dit inspectiebezoek 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. Het
onaangekondigde jaarlijkse inspectiebezoek bij kinderdagverblijf Klein Draekesteijn vond plaats op
15 mei 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
Kinderdagverblijf Klein Draekesteijn is onderdeel van kinderopvangorganisatie BINK. BINK bestaat
uit verschillende locaties dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen in Hilversum en
Soest.
Klein Draekesteijn is gevestigd in een villa in Hilversum en bestaat uit drie stamgroepen.
Een babygroep op de tweede verdieping, een dreumes/peutergroep op de eerste verdieping en een
dreumes/peutergroep op de begane grond.
Daarnaast beschikt het kinderdagverblijf over een ruime, natuurlijk ingerichte, buitenruimte.
Inspectiegeschiedenis
De jaarlijkse inspecties van 2016 en 2017 voldeden aan de getoetste items.
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.
Op 15 mei 2018 is gesproken met locatieverantwoordelijke mevrouw N. den Doop. De
onaangekondigde observatie van de praktijk en een gesprek met de aanwezige
beroepskrachten heeft aansluitend
plaatsgevonden.
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
In de wet- regelgeving zijn pedagogische doelen vastgelegd. Om een helder beeld te krijgen van de
uitvoering van het pedagogisch beleid heeft er een onaangekondigde observatie van
de praktijk plaatsgevonden op 15 mei 2018.
Hierbij is gekeken of de houder aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsfasen van
kinderen en of er voldaan wordt aan de wettelijke bepaling van verantwoorde dagopvang.
Eveneens is met de aanwezige beroepskracht gesproken van de groepen.
De bevindingen van de toezichthouder binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ staan hieronder
beschreven.
Pedagogisch beleid
De houder (Bink Hilversum) heeft een pedagogisch beleidsplan 2018, versie IKK.
Daarnaast heeft het kinderdagverblijf een locatiespecifiek pedagogisch werkplan. Het document is,
na het aanbrengen van correcties op de versie van januari 2018, in maart 2018 voor het laatst
gewijzigd. Tijdens de inspectie gaf de locatiemanager aan dat er momenteel nog wijzigingen
worden aangebracht op de laatste versie van het werkplan. De aangepaste versie zal worden
besproken tijdens de teamvergadering van 5 juni 2018.
Tijdens de observatie op de groepen en het gesprek met de vestigingsmanager en 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: 'dat de interactie tussen kinderen
wordt bevorderd en dat kinderen mogen kiezen met wie ze samen willen zijn of spelen.'
En 'De activiteiten vinden binnen en buiten plaats en zijn gericht op het stimuleren van alle
ontwikkelingsgebieden: motorisch-zintuiglijk, cognitief-taal, creatief-beeldend en sociaalemotioneel. We werken in thema’s die nauw aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.'
Zoals in de pedagogische observatie is beschreven is er een verband tussen beleid en de wijze van
uitvoering door de beroepskrachten.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van het pedagogisch beleid is voldaan.
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Verantwoorde dagopvang
De observatie heeft plaatsgevonden op een dinsdagochtend gedurende momenten van buiten
spelen met twee dreumes-peutergroepen en twee baby's. Op de babygroep is er geobserveerd
tijdens de lunch.
Er zijn drie groepen geopend, namelijk de babygroep en twee dreumes/peutergroepen.
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 beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Er is respectvol verbaal en non-verbaal
contact.
Zij passen hun lichaamshouding aan. Zo praten zij op ooghoogte en gaan door de knieën. Zij
maken gebruik van een zinsbouw en woordkeuze die past bij de leeftijdsgroep.
Buiten wordt er een activiteit uitgevoerd waarbij alle aanwezige kinderen mogen deelnemen.
Indien een kind een andere keuze maakt en niet meedoet aan de activiteit wordt dit door de
beroepskrachten goedgekeurd. Hiermee geven zij aan dat ze respect hebben voor de keuze
en autonomie van een kind.
Tijdens de activiteit, het thema is verkeer, worden de kinderen geprikkeld en uitgedaagd door
verschillende maten speelgoedauto's in verschillende maten dozen te doen. Zo stopt een kind een
auto in een zichtbaar te kleine doos waarop de beroepskracht zegt: "Zal het passen? Wat denk je?"
De auto past, waarop er enthousiast wordt gejuicht en geapplaudisseerd. De beroepskracht laat de
kinderen het samen beleven en daagt ze uit om samen te werken. Een kind heeft de laatste auto in
de handen op de rug en is zichtbaar niet van plan om de auto af te staan. De beroepskracht
probeert hem te stimuleren om de auto in een doos te doen maar het kind gaat hierin niet mee.
Ze benoemt naar de andere kinderen dat ze denkt dat het kind het moeilijk vindt om de auto in de
doos te doen. Ze vraagt hierbij of de andere kinderen misschien mogen helpen. Het kind knikt met
het hoofd. Samen met twee andere kinderen doet hij de auto in een doos.
De beroepskracht gaat bewust met de functie van de activiteit om. Ze worden begrippen als groot,
klein, licht, zwaar, ver weg, dichtbij en de kleuren verwerkt in de activiteit.
Kinderen mogen bijvoorbeeld ook in de grote doos kruipen waarop de beroepskracht zegt:
"Misschien passen jullie er wel met z'n tweeën in? Oh nee, toch niet." De doos scheurt kapot en er
wordt gelachen.
Er is niet geobserveerd in de stamgroepruimtes van de peutergroepen maar de toezichthouder
heeft wel kunnen zien dat ook in deze ruimtes aandacht is voor het lopende thema. Op één van de
groepen is bijvoorbeeld te zien dat de overloop betrokken wordt bij de groepsruimte en is volledig
ingericht met onderwerpen die met het thema te maken hebben. Er is sprake van een doelgericht
aanbod.
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Op de babygroep is het zichtbaar dat de vaste medewerker en de stagiaire de kinderen goed
kennen en weten wat ze nodig hebben. Dit blijkt onder andere uit de manier waarop zij rustig en
ontspannen reageren op hun initiatieven en behoeftes.
Een baby heeft buikkramp en is hierdoor verdrietig. De beroepskracht troost het kind, zit op de
bank en praat rustig en bemoedigend tegen de baby. Het valt even later in slaap. De
beroepskracht probeert wat later of ze de baby in de hangwieg kan neerleggen. De baby wordt
echter wakker en maakt een onrustige indruk. De beroepskracht gaat vervolgens weer met haar op
de bank zitten, wiegt haar heen en weer en praat zachtjes tegen haar.
Ondertussen zit een tweede (inval) beroepskracht met de BBL stagiaire aan tafel met drie
kinderen. Er worden boterhammen gesmeerd. Een jongen draait onrustig in de stoel en maakt
jammerende geluiden. De stagiaire zegt: "Heb je zo'n trek [..]? Nog even wachten, het komt er
echt aan. Echt waar."
Even later geeft ze aan bij haar collega dat een meisje met haar brood propt en dat de stukjes
brood iets kleiner gesneden mogen worden. Hiermee geeft zei aan dat de beroepskrachten weten
op welke wijze zij kunnen aansluiten op het bioritme en afspraken voor individuele baby’s. Er is bij
de beroepskrachten informatie bekend over iedere baby.
Binnen de groepsroutine houden de beroepskrachten rekening met de eigenheid van ieder kind en
zijn thuisgewoontes zoals knuffel, eetgewoontes, drinktempo, favoriet speeltje enzovoorts.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van verantwoorde dagopvang is
voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw N. den Doop)

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties (onaangekondigd 15 mei 2018)

Pedagogisch beleidsplan (versie IKK Bink kinderopvang)

Pedagogisch werkplan (versie januari 2018 | aangepast in maart 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 en cao
welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
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 zes beroepskrachten, de locatiemanager en twee stagiaires. Zij vormen de steekproef voor dit
onderzoek.
Geconstateerd is dat, op één beroepskracht na, alle personen uit deze steekproef zijn ingeschreven
en gekoppeld.
Eén beroepskracht dient uiterlijk voor 1 juli 2018 te zijn ingeschreven en gekoppeld. De
locatiemanager gaf aan dat de beroepskracht hiervan op de hoogte is gebracht door Bink. Er wordt
spoedig actie op genomen zodat de koppeling word gerealiseerd.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van Verklaring Omtrent het Gedrag is
voldaan.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Tijdens het bezoek van de toezichthouder zijn de diploma’s van de aanwezige beroepskrachten
ingezien. Zij vormen de steekproef voor dit onderzoek. Het kindercentrum beschikt over
beroepskrachten met verschillende beroepskwalificaties zoals SPW-3, Leidster kindercentra, MDGO
V.Z. en Kinder- en Jeugdverzorging.
De diploma’s uit deze steekproef zijn opgenomen in de meest recente cao.
De houder zet stagiaires in. De inzet is conform de meest recente cao.
Op de locatie wordt een stagiaire ingezet binnen de formatie. Dit is binnen het toegestane derde
deel van het totaal in te zetten beroepskrachten.
Naast de inzet van stagiaires binnen de formatie is er ook een stagiaire werkzaam die buiten de
formatie wordt ingezet. De houder houdt voldoende rekening met de opleidingsfase waarin de
leerlingen zich bevinden.
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Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van opleidingseisen en eisen aan de
inzet van leerlingen is voldaan.
Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (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

Kroontjes
Groene
draken
Gouden
koets

0-18 mnd
18 mnd4 jr
18 mnd4 jr

Maximale
omvang
groep
9
13
13

Aantal
aanwezige
kinderen
5
13
13

Aantal
beroepskrachten
nodig
1
2

Aantal
beroepskrachten
aanwezig
2 + BBL stagiaire
2

2

2

Kinderdagverblijf Klein Draekesteijn biedt tien uur of langer per dag opvang aan. De houder mag
voor ten hoogste drie uur per dag afwijken van het minimaal in te zetten beroepskrachten op het
aantal aanwezige kinderen. Deze tijden zijn in het pedagogisch beleidsplan opgenomen en buiten
deze tijden wijkt de houder niet af van de beroepskracht-kindratio.
In het pedagogisch beleid heeft de houder de volgende tijdblokken vastgesteld:
In de ochtend van 8.30 tot 9.15 uur
Tijdens de lunchpauze van 13.00 tot 14.30 uur
Aan het einde van de dag van 17.00 tot 17.45 uur
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van het aantal beroepskrachten is
voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Elk kind wordt in één stamgroep opgevangen, waarbij
rekening wordt gehouden met de maximale groepsgrootte.
Bij kinderdagverblijf Klein Draekesteijn maakt een kind gedurende de week gebruik van ten
hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten, zoals bijvoorbeeld bij het buiten
spelen.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van de stabiliteit van de opvang voor
kinderen is voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw N. den Doop)

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties (onaangekondigd 15 mei 2018)

Website (www.binkkinderopvang.nl)

Diploma's beroepskrachten

Notulen teamoverleg (10 april 2018)

Personen Register kinderopvang geraadpleegd op 15 mei 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 dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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 een ieder 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 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)

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)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 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 stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist 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 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Klein Draekesteijn
http://www.binkkinderopvang.nl
000012096318
41
Nee

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
K. van Beek

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

:
:
:
:
:
:

15-05-2018
29-05-2018
Niet van toepassing
14-06-2018
14-06-2018
14-06-2018

: 21-06-2018
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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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