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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Naar aanleiding van het verzoek tot wijziging van kindplaatsen heeft er bij kinderdagverblijf 
Tovertuin een incidenteel onderzoek plaatsgevonden. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
Kinderdagverblijf Tovertuin maakt onderdeel uit van Bink, welke meerdere locaties in Hilversum, 
Soest, Soesterberg en Huis ter Heide heeft. De Tovertuin bevindt zich in de Bloemenbuurt in 
Hilversum. De locatie beschikt over zes groepsruimtes die vrijwel allemaal grenzen aan een ruime 
buitenspeelruimte. 

Er zijn drie babygroepen en drie peutergroepen. De buitenruimte is opgedeeld in twee delen zodat 
peuters en baby's zonder elkaar te storen buiten kunnen spelen. 

  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2015 is er geconstateerd dat niet alle groepsruimten zijn 
geïnventariseerd op gezondheids- en veiligheidsrisico's. Later is de inventarisatie aangepast en is 
dit aandachtspunt meegenomen voor het volgend jaarlijks onderzoek. 
Het regulier onderzoek van 2016 en 2017 voldeed aan alle getoetste items. 

  
Huidige inspectie 
Op 19 september 2017 zijn documenten toegestuurd en is gekeken of de locatie voldoende 
vierkante meters heeft voor de uitbreiding. 
  
Er zijn geen bezwaren geconstateerd om, conform aanvraag, uit te breiden naar 84 kindplaatsen. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 
‘pedagogisch klimaat’. 
  
Het pedagogisch beleidsplan is getoetst op inhoud en volledigheid naar aanleiding van de wijziging. 

  
De getoetste wettelijke items zijn in het beleid beschreven. 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft in het pedagogisch beleid de wijzigingen in de basisgroepen opgenomen. De 

beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen is 
voldoende duidelijk beschreven. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch werkplan (Vestigingsinformatie kinderdagverblijf Tovertuin | versie onbekend) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 

‘personeel en groepen’. 
  
De opvang in groepen in de vernieuwde situatie is bekeken. 
  
Geconcludeerd is dat de opvang is basisgroepen zal plaatsvinden en voldoet aan de wettelijke 
eisen. 

  
 
Opvang in groepen 
 
Naar aanleiding van de uitbreiding zal de groepsindeling veranderen. 

  

Naam groep Leeftijd kinderen Maximaal aantal aanwezige kinderen 

Dwergjes 0-2 jaar 13 

Vlindertjes 0-2 jaar 13 

Feetjes 0-2 jaar 10 

Elfjes 2-4 jaar 16 

Tovenaartjes 2-4 jaar 16 

Draakjes 2-4 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. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw C. Gnocchi) 

 Interview (mailcontact met M. Wartena) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. 

Binnen dit domein zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 
en volledigheid. 
  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft in augustus 2017 de gezondheidrisico’s opnieuw ingeschat, de veiligheidsrisico's 
zijn in november 2016 voor het laatst opnieuw ingeschat. Naar aanleiding van de inventarisaties 
heeft de houder maatregelen beschreven. De houder maakt hiervoor gebruik van de digitale 

risicomonitor ontwikkeld door FCB. 
  

De risico-inventarisaties hebben betrekking op de situatie bij de inspectie en zijn uitgevoerd in alle 
voor kinderen toegankelijke ruimtes. Zij beschrijven de wettelijk vereiste onderdelen waaronder 
vallen, stoten, verbranden, binnenmilieu en medisch handelen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid (november 2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (augustus 2017) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 

‘accommodatie en inrichting’. 
  
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. 
Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters dat beschikbaar is per kind en de inrichting van de 
ruimten. 
  

Binnen dit domein zijn geen bezwaren geconstateerd om uit te breiden naar 84 kindplaatsen. 
  
 
Binnenruimte 
 

Bij het beoordelen van het benodigde aantal vierkante meters is uitgegaan van de wettelijke eis 
van tenminste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte. 

  

Naam groep   Aantal kinderen   Aantal m2 nodig   Aantal m2 beschikbaar  

 Dwergjes  13  45,5  57,4 

 Vlindertjes  13  45,5  57,4 

 Feetjes  10  35,0  36,1 

 Tovenaartjes  16  56  66,4 

 Elfjes  16  56  83,2 

 Draakjes  16  56  60,2 

  
Er zijn zes groepen, die allemaal een eigen groepsruimte hebben die over voldoende vierkante 
meters beschikt voor het aantal op te vangen kinderen. 

 
 

Buitenspeelruimte 
 
De buitenruimte is aangrenzend en beschikt over ruim voldoende vierkante meters voor het aantal 
aanwezige kinderen. Voor het aantal aangevraagde kindplaatsen is tenminste 252 m² buitenruimte 
benodigd. Er is 1056 m² beschikbaar. 

Het buitenterrein is in twee delen verdeeld zodat de jongste en oudere kinderen ongestoord buiten 
kunnen spelen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Plattegrond 
 Rapport Tovertuin | 9 november 2015 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Tovertuin 

Website : http://www.binkkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 74 
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 :  N. de Jongh 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hilversum 
Adres : Postbus 9900 

Postcode en plaats : 1201GM HILVERSUM 
 
Planning 
Datum inspectie : 19-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 19-09-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-10-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 11-10-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


