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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
Het team toezicht kinderopvang van GGD Gooi en Vechtstreek heeft in opdracht van gemeente 
Hilversum op 5 juli 2018 een aanwijzing gestuurd. 
Op 3 juli 2018 heeft het nader onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Speeldoos. In dit 
nader onderzoek zijn items, waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw 

beoordeeld. 

 
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 Speeldoos is onderdeel van BINK. BINK heeft verschillende locaties dagopvang, 
buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen in Hilversum, Soest, Soesterberg en Huis ter Heide. 
De locatie is gevestigd in Hilversum in een voormalige kleuterschool. Binnen het pand zijn tevens 
peuterspeelzaal Speeldoos (vanaf januari ook een kinderdagverblijf, maar geregistreerd onder een 
andere houder) en buitenschoolse opvang Kerkelanden gevestigd. 
  
Kinderdagverblijf Speeldoos bestaat uit twee baby/dreumesgroepen en één peutergroep. Iedere 

groep beschikt over een afzonderlijke groepsruimte, welke met elkaar verbonden worden door een 
centrale hal. Tevens is er een natuurlijk ingerichte buitenruimte aanwezig. 
  
De locatie is van maandag tot en met vrijdag geopend. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De jaarlijkse inspecties van 2016 en 2017 voldeden aan de getoetste items. 

In 2018 werd bij het jaarlijkse onderzoek werd aan enkele voorwaarden uit het pedagogisch beleid 
niet volledig voldaan. 
  

Huidige inspectie 
Op 3 juli 2018 is, in het kader van het nader onderzoek, per mail het aangepaste pedagogisch 
werkplan opgevraagd bij de vestigingsmanager. Deze is ontvangen op 9 juli 2018 waarna het 

werkplan beoordeeld is. 
  
Hiermee is aangetoond dat de houder het werkplan heeft aangepast en zijn de overtredingen 
voldoende hersteld. De toezichthouder adviseert de handhaving op deze voorwaarden te 
beëindigen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Voor dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waar de vorige keer niet volledig aan werd voldaan 
opnieuw getoetst. 
  

De bevindingen van de toezichthouder op de getoetste voorwaarden binnen het domein 
‘Pedagogisch klimaat’ staan hieronder beschreven. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Het pedagogisch werkplan (versie mei 2018) geeft een concrete beschrijving van de volgende 

voorwaarden: 
 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van 
de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 

stamgroepruimte kunnen verlaten. 
 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het 

beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

  

Conclusie 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde items ten aanzien van het pedagogisch beleid volledig is 
voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch werkplan (kinderdagverblijf Speeldoos | versie mei 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Speeldoos 
Website : http://www.binkkinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000025197622 
Aantal kindplaatsen : 40 
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 : 03-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 17-07-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-07-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 30-07-2018 
 
 
 
 

 
 
 

 


