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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.

In opdracht van gemeente Hilversum heeft er bij BSO Nijntje een nader onderzoek 
plaatsgevonden. In dit nader onderzoek zijn de items waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd 
voldaan, opnieuw beoordeeld. 

Beschouwing
Buitenschoolse opvang Nijntje biedt buitenschoolse opvang aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 
De opvang vindt plaats in Hilversum. In hetzelfde pand is kinderdagverblijf Nijntje gevestigd.

Wegens de lange inspectiegeschiedenis volgt hieronder een opsomming:

03 september 2013: regulier onderzoek waarbij wordt geconstateerd dat aan 7 items uit de Wet 
kinderopvang niet wordt voldaan, waaronder het plaatsen van het inspectierapport op de website, 
de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en buitenruimte.

24 december 2013: de gemeente stelt in haar aanwijzing aan BSO Nijntje dat de houder binnen 14 
dagen het inspectierapport op de website moet plaatsen en de overtredingen op het gebied van 
pedagogisch beleidsplan en buitenruimte binnen 2 maanden dient op te lossen.

11 maart 2014: nader onderzoek waaruit blijkt dat aan alle 7 opnieuw getoetste items wederom 
niet wordt voldaan.
Er is geen wijziging ten opzichte van website, pedagogisch beleidsplan of buitenruimte.

17 april 2014: de gemeente stelt in haar last onder dwangsom aan BSO Nijntje dat de houder 
binnen twee maanden de overtredingen dient op te lossen.

De handhaving van gemeente Hilversum heeft tot op heden niet tot het gewenste resultaat geleid.

Huidige inspectie:
Op 15 juli 2014 heeft de toezichthouder per mail de benodigde documenten opgevraagd bij de 
houder.
De houder geeft op 21 juli 2014 aan dat zij dit in verband met vakantie nog niet heeft kunnen 
doen, maar het dezelfde week zal toesturen.
De toezichthouder geeft aan dat zij de documenten uiterlijk 24 juli wil ontvangen.

Op 24 juli 2014 stuurt de toezichthouder een mail aan de houder dat er nog geen documenten 
ontvangen zijn door de toezichthouder.
Op 24 juli 2014 stuurt de houder het webadres van het kindercentrum en het pedagogisch 
beleidsplan. Het document over de buitenruimte ontbreekt nog.
Op 25 juli 2014 geeft de houder aan het ontbrekende document niet in haar bezit te hebben.

De overtredingen met betrekking tot de buitenruimte en de website zijn niet hersteld.
De overtredingen binnen het pedagogisch beleidsplan zijn hersteld.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Zie voor verzwarende omstandigheden de inspectiegeschiedenis bij beschouwing.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen het domein pedagogisch klimaat zijn enkele items van het pedagogisch beleidsplan opnieuw 
beoordeeld.

Pedagogisch beleid

De toezichthouder heeft voor haar oordeel gebruik gemaakt van het pedagogisch beleidsplan BSO 
2014 dat naar de toezichthouder is verstuurd op 24 juli 2014.

* Het pedagogisch beleidsplan beschrijft bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep 
verlaten.

Er wordt in het pedagogisch beleidsplan gesproken over activiteiten als koekjes bakken, knutselen 
en sporten.
Bij het onderdeel sporten is duidelijk en in observeerbare termen benoemd dat kinderen hiervoor 
hun stamgroep verlaten.

Er staat in het pedagogisch beleidsplan namelijk:

Sinds januari 2014 is nijntje overeengekomen met Van Hellemond sport om daar de sporten te 
kunnen te beoefenen. De leidster brengt het kindje naar de gewenste sport toe en blijft aanwezig 
de gedurende les.

Bij activiteiten als koekjes bakken en knutselen is nog onduidelijk, of dit op de eigen basisgroep 
gebeurd of dat kinderen hiervoor hun basisgroep verlaten.

De beschrijving van (spel) activiteiten waarbij kinderen hun basisgroep verlaten is minimaal.

* Het pedagogisch beleidsplan beschrijft bij hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 
ondersteund door andere volwassenen.

Er staat in het pedagogisch beleidsplan namelijk:

13. inzet volwassenen
- Een volwassenen wordt alleen ingezet als er extra aandacht nodig is op de groep.
- Met een uitje kan het ook zijn dat er een extra volwassenen wordt ingezet.
- een volwassenen haalt ook kinderen van school op als 2epersoon.

Onduidelijk is nog welke volwassene dit is. Tevens is niet observeerbaar wat 'extra aandacht' is.
  
Er wordt in de praktijk bij Nijntje veelvuldig gebruik gemaakt van ondersteuning in de vorm van 
familieleden van de houder die dagelijks aanwezig zijn om te koken, te helpen in de huishouding en 
kinderen van school op te halen.

De beschrijving van hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door 
andere volwassenen is heel minimaal.
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* Het pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één 
beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 

Er staat genoemd dat er nooit maar één persoon aanwezig is in het pand.
De houder dient zich te realiseren dat dit door calamiteiten wel kan plaatsvinden. Bij calamiteiten 
dient er binnen 15 minuten een achterwacht aanwezig te kunnen zijn in het kindercentrum.

De beschrijving van hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht aanwezig 
is, is minimaal.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één 
beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.

Er staat genoemd dat er nooit maar één persoon aanwezig is in het pand.
De houder dient zich te realiseren dat dit door calamiteiten wel kan plaatsvinden. Bij calamiteiten 
dient er binnen 15 minuten een achterwacht aanwezig te kunnen zijn in het kindercentrum.

De beschrijving van hoe ondersteuning is vormgegeven indien er wordt afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio is minimaal.

* Het pedagogisch beleidsplan beschrijft het beleid ten aanzien van het gebruik maken van 
kinderopvang gedurende extra dagdelen.

Er wordt genoemd dat afnemen van een extra dag mogelijk is wanneer de planning dit toelaat.

De beschrijving van het beleid te aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende 
extra dagdelen is minimaal.

De houder heeft voldoende aanpassingen verricht om aan de items te voldoen.

Gebruikte bronnen:
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan bso 2014; ontvangen op 24-07-2014)
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Accommodatie en inrichting

Binnen dit domein is beoordeeld of de kinderen van buitenschoolse opvang Nijntje vast gebruik 
kunnen maken van de niet-aangrenzende buitenruimte van naastgelegen basisschool. 

Buitenspeelruimte

De aangrenzende buitenruimte van Nijntje is niet groot genoeg voor de op te vangen kinderen van 
buitenschoolse opvang Nijntje.
Hiervoor maakt de buitenschoolse opvang gebruik van het schoolplein van naastgelegen 
basisschool.

Op 03 september 2013 is geconstateerd dat de buitenspeelruimte voor de buitenschoolse opvang 
niet vast beschikbaar is.

Op 11 maart 2014 heeft de toezichthouder de houder verzocht aan te tonen dat er duidelijke 
afspraken zijn gemaakt met de basisschool waarvan het schoolplein gebruikt wordt als 
buitenruimte.
Op 12, 14, 17 en 18 maart 2014 is nogmaals verzocht de gemaakte afspraken te tonen. De 
houder heeft dit niet gedaan.

Op 18 maart 2014 heeft er telefonisch een gesprek plaatsgevonden tussen de school en de 
toezichthouder, hierbij geeft de school aan dat Nijntje "wel af en toe gebruik mag maken van het 
schoolplein, maar niet wanneer zij de verantwoordelijkheden afschuiven en het zoveel moeite 
meebrengt."

Op 15 juli 2014 heeft de toezichthouder de houder verzocht een bevestiging te versturen van het 
vast gebruik kunnen maken van het schoolplein als buitenruimte.

Op 21 juli 2014 geeft de houder aan alles geregeld te hebben wat er gedaan moest worden en het 
op te sturen.

Op 24 juli 2014 geeft de houder aan dat de toezichthouder al in het bezit zou zijn van de brief 
van school en dat haar eigen exemplaar thuis op de computer staat.

Op 24 juli 2014 verzoekt de toezichthouder alsnog de bevestiging door te sturen, deze is niet in 
het bezit van de toezichthouder.

Op 25 juli 2014 geeft de houder aan dat zij ook thuis geen bevestiging heeft dat zij vast gebruik 
kan maken van het schoolplein als buitenruimte.

De overtreding is niet opgelost.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld:

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:
emailcorrespondentie houder-toezichthouder
notitie van telefonisch contact van toezichthouder met naastgelegen basisschool
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Ouderrecht

Binnen het domein ouderrecht is in dit geval gekeken of de houder de inspectierapport inzichtelijk 
maakt voor ouders op de eigen website.

Informatie

Buitenschoolse opvang Nijntje heeft haar gebruikelijke webadres; www.kinderopvangnijntje.nl uit 
de lucht gehaald.
De website is, ongewijzigd, verhuisd naar; www.hilversumkinderopvang.nl. Hierop staan geen 
inspectierapporten.

Daarnaast is er nu ook; www.kinderopvanginhilversum.nl. Dit is een vernieuwde website waar de 
inspectierapporten van BSO en KDV met PDF-link genoemd staan bij het kopje inspectierapport.
Bij aanklikken link volgt een Error-pagina van www.kinderopvangnijntje.nl.

Onder aan de website staat ook nog het woord inspectierapporten, wanneer je daarop klikt komt 
men op de website van GGD Gooi en Vechtstreek. Na invoering van het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen in 2010, worden daar geen inspectierapporten meer geplaatst.

De houder geeft aan dat de nieuwste website slechts een paar dagen in de lucht is en zij niet 
binnen de termijnen heeft kunnen voldoen, mede door vakantie.
Echter, het hersteltermijn van gemeente Hilversum liep van 24 april tot 24 juni 2014, de 
toezichthouder heeft op 15 juli 2014 de houder gewezen op het reeds verlopen zijn van het 
hersteltermijn en het nog steeds niet voldoen aan de voorwaarde. Tevens is de houder al tijdens 
meerdere inspecties gewezen op deze tekortkoming.

De houder heeft de inspectierapporten niet inzichtelijk gemaakt op één van haar drie eigen 
websites.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld:

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig 
mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt 
de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel 
toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:


Website (www.kinderopvangnijntje.nl+ www.hilversumkinderopvang.nl + 
www.kinderopvanginhilversum.nl)

datum website bekeken en screenshots gemaakt:
25-07-2014
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht

Informatie

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Nijntje Kinderopvang
Website : http://www.kinderopvangnijntje.nl
Aantal kindplaatsen : 14

Gegevens houder
Naam houder : Johanna Gerarda Adriana van Velzen-Verhoef
Website : www.kinderopvangnijntje.nl
KvK nummer : 32121327

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. Driessen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : HILVERSUM
Adres : Postbus 9900
Postcode en plaats : 1201GM HILVERSUM

Planning
Datum inspectie : 25-07-2014
Opstellen concept inspectierapport : 25-07-2014
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 28-07-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 28-07-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 28-07-2014

Openbaar maken inspectierapport : 04-08-2014


