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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 kinderdagverblijf Sprookjesboom een nader 
onderzoek plaatsgevonden op 3 maart 2017. 
In dit nader onderzoek zijn items, waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw 
beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Kinderdagverblijf de Sprookjesboom is een kleinschalig kinderdagverblijf in het centrum van 
Hilversum. Zij zijn gehuisvest in een voormalig schoolgebouw met aansluitend een 
buitenspeelruimte. Er zijn twee verticale stamgroepen (0-4 jaar). In het gebouw is eveneens de 
buitenschoolse opvang van de Sprookjesboom gevestigd. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Kinderdagverblijf de Sprookjesboom (voorheen Nijntje) kent een lange inspectiegeschiedenis met 
verschillende handhavingstrajecten en overtredingen op de Wet kinderopvang. 
  
In 2014 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden en twee nader onderzoeken. Bij het 
jaarlijks onderzoek werd er wederom niet voldaan aan een aantal wettelijke vereisten. 
De gemeente heeft besloten om op deze items handhaving te starten. Ook bij het nader onderzoek 
dat hier begin 2015 op volgde werd er niet aan alle items voldaan. Het betrof hier onder andere de 
pedagogische praktijk en de uitvoering van de meldplicht. 
  
Op 17 april 2015 heeft gemeente Hilversum een bestuurlijke boete opgelegd. 
Dit besluit is op 8 oktober 2015 ingetrokken. 
  
Op 26 oktober 2015 heeft er een onaangekondigd jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden waarbij 
alle items die van toepassing waren, zijn getoetst. Bij dit inspectiebezoek blijkt dat er aan 
meerdere beoordeelde items niet wordt voldaan. 
Gemeente Hilversum heeft op 25 januari 2016 een aanwijzing verstuurd met een hersteltermijn  
van 2 weken. 
  
Op 15 februari 2016 heeft er een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden en is 
geconstateerd dat niet alle overtredingen binnen de hersteltermijn zijn hersteld. 
  
Op 15 april 2016 heeft gemeente Hilversum een bestuurlijke boete opgelegd. 
  
Op 5 juli 2016 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er zijn overtredingen 
geconstateerd binnen de volgende domeinen: pedagogisch klimaat, personeel en groepen, 
veiligheid en gezondheid en ouderrecht. 
Er is ook een overtreding geconstateerd op de inzichtelijkheid van de administratie van 
Sprookjesboom (zie artikel 1.50, lid 1). 
  
Alle inspectierapporten zijn inzichtelijk via www.landelijkregisterkinderopvang.nl 
  
Huidige inspectie 
Op 3 maart 2017 gesproken met locatieverantwoordelijke mevrouw J. de Ruiter. De observatie en 
de gesprekken met de beroepskrachten hebben aansluitend plaatsgevonden. 
  
Aan alle getoetste items zoals hieronder beschreven is voldaan. De eerder geconstateerde 
overtredingen uit het onderzoek van juli 2016 zijn hiermee hersteld. 

 
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 is de uitvoering van het pedagogisch beleid en de emotionele 
veiligheid geobserveerd en beoordeeld. 
  
De emotionele veiligheid is 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. 
In het pedagogisch beleid staat iets over het aanbieden van structuur. 
"Het aanbieden van structuur. 
Kinderen hebben behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. Hierdoor weten de kinderen wat zij 
kunnen verwachten, dit draagt bij aan de emotionele veiligheid. Bij De sprookjesboom uit zich dit 
in een vast dagschema. Gaandeweg wordt een vast dagritme geïntroduceerd. Op vaste tijden 
samen eten, zingen of naar bed gaan maken een dag voorspelbaar en daarmee veilig voor een 
kind. Daarnaast biedt de pedagogisch medewerker in de ochtend een overzicht aan de kinderen. Zij 
verteld de kinderen welke activiteiten er die dag worden ondernomen. 
Om jonge baby’s een gevoel van geborgenheid te geven zorgen we ervoor dat het kind op het 
kinderdagverblijf hetzelfde schema kan volgen zoals thuis. Voedingsschema, slaapjes en rituelen 
worden met ouders doorgesproken en binnen de grenzen van ons pedagogisch beleid gevolgd op 
het kinderdagverblijf. 
Op de groep is de structuur goed terug te zien. Het dagritme is bekend bij de kinderen. Aan tafel 
worden de kinderen verteld wat er die middag op de planning staat." 
  
Tijdens het moment aan tafel zorgen de beroepskrachten voor structuur en duidelijkheid. Het 
dagprogramma wordt benoemd, de activiteiten die gepland staan besproken. Het dagritme is bij de 
meeste kinderen duidelijk. De oudere peuters weten dat de jongere kinderen 's middags gaan 
slapen en dat zij door kunnen met spelen of een activiteit. 
  
Bij de beoordeling van de emotionele veiligheid is met name gekeken naar de professionaliteit 
van de beroepskrachten en de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. 
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepshouding van de medewerkers van positieve invloed is 
op de emotionele veiligheid van kinderen. 
  
De sfeer in de groep is open en ontspannen en het welbevinden van de peuters is goed. Zij zijn 
ontspannen en bezig met spelen, genieten van de dingen die ze zelf kunnen. Er is een aangename 
sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. 
Tijdens het eetmoment zitten niet alleen die oudere kinderen die kunnen eten aan tafel, maar ook 
de baby's zitten aan tafel in een wipper. Zij zijn een deel van de groep. Er wordt contact gemaakt 
met de kinderen aan tafel, maar er is ook verbaal en non-verbaal contact met de jongste kinderen. 
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Wanneer de kinderen hun eten krijgen beginnen de meeste kinderen meteen met eten. Twee 
kinderen kijken wat aarzelend en zeggen dat zij het niet lusten. De beroepskracht reageert 
vervolgens met 'Probeer het maar te eten en wat je niet lust dat hoeft je ook niet op te eten." De 
kinderen proberen een hapje, één van de twee kinderen zegt;  "Ik vind dit wel erg lekker." De 
beroepskracht laat via non-verbaal contact zien dat zij daar blij mee is. 
  
Op de groep zitten kinderen waarvan de beroepskracht hun moeder, tante of oma is. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw J. de Ruiter) 
 Interview (Beroepskrachten aanwezig op 3 maart 2017) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 
‘personeel en groepen’. 
  
De beroepskracht-kindratio is getoetst door middel van observatie, roosters en presentielijsten en 
interviews 
  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De houder is per 1 januari 2017 een administratiesysteem gaan gebruiken met kindlijsten en 
personele planning. Op verzoek van de toezichthouder heeft de houder van de maand februari 
2017 de planning van zowel kinderen als personeel toegestuurd. 
Op basis van de gegevens in het systeem en een interview met de medewerkers en de houder is 
duidelijk dat er voldoende beroepskrachten op de groep aanwezig waren. 
De afwijking van de beroepskracht-kindratio was uitsluitend voor 9.30 uur en na 16.30 uur en de 
voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
  
De houder heeft zichzelf en 3 medewerkers nog niet in de planning opgenomen. Zij geven aan wel 
aanwezig te zijn geweest. Afgesproken is dat vanaf 1 maart 2017 alles volledig wordt bijgehouden. 
Het systeem laat in ieder geval het begin en einde van de dienst zien. Ook dienen de pauzes 
zichtbaar te zijn en het eventueel doen van andere taken zoals het ophalen van kinderen van de 
buitenschoolse opvang. De houder dient er zorg voor te dragen dat deze gegevens inzichtelijk zijn 
bij een volgende inspectie. 
  
Eén van de groepshulpen is begonnen met de opleiding pedagogisch werk 3. Zij doet dit op de BBL 
constructie. Dit wil zeggen dat zij werken en leren tegelijkertijd doet. De verwachting is dat de 
medewerker in oktober 2017 de opleiding heeft behaald. 
Afspraken zijn dat zij vanaf 21 december 2016 voor 75% ingezet mag worden. Vanaf  
21 maart 2017 voor 100%, omdat dan de tweede fase van de opleiding begint. 
De medewerker zal altijd als tweede persoon op de groep staan en nooit alleen de 
verantwoordelijkheid hebben voor de groep. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw J. de Ruiter) 
 Interview (Beroepskrachten aanwezig op 3 maart 2017) 
 BBL-contracten 
 Opleidingsplan BBL (Formatieve inzetbaarheidsverslag BBL stagiaire) 
 Plaatsingslijsten (week 6 tot en met week 10) 
 Personeelsrooster (week 6 tot en met week 10) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. 
  
Binnen dit domein is gekeken naar de meldcode kindermishandeling. 
In de praktijk is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode 
en de mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
Binnen dit domein zijn de overtredingen hersteld. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling door deze 
tijdens teamvergaderingen door te blijven spreken. Zo is tijdens de teamvergadering van  
26 januari 2017 opnieuw aandacht geweest voor de meldcode kindermishandeling. 
De houder wordt bij het maken en het uitvoeren van de beleidsstukken begeleidt door een externe 
partij. Deze was tijdens de teamvergadering aanwezig. De stappen zijn punt voor punt 
doorgenomen met de beroepskrachten. Tijdens het teamoverleg heeft zij aangegeven dat wanneer 
beroepskrachten het bij een inspectie even niet meer weten zij het protocol erbij kunnen pakken 
en hierin op kunnen zoeken wat te doen. De beroepskrachten voeren deze werkwijze uit tijdens 
een inspectie. 
Het protocol kindermishandeling is op de tablet van de groep aanwezig. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw J. de Ruiter) 
 Interview (Beroepskrachten aanwezig op 3 maart 2017) 
 Observaties 
 Notulen teamoverleg (26 januari 2017) 
 Tablet van de groepen 
 Presentaties over de meldcode, 3 delen 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 
‘ouderrecht’. 
  
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en de oudercommissie betrekt en 
informeert inzake de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 
Klachten 2015 
 
De houder heeft een klachtenjaarverslag 2016 opgesteld voor zowel de ouders als de 
oudercommissie. Over het jaar 2016 zijn geen interne en externe klachten geweest. De houder 
heeft de klachtenjaarverslagen tijdig aan de toezichthouder gestuurd. 
  
Op de website staan alleen de klachtenjaarverslagen van 2015. De verslagen van 2016 ontbreken. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw J. de Ruiter) 
 Website (Geraadpleegd op 21 maart 2017) 
 Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (2015 en 2016) 
 Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2016) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

Klachten 2015 

De houder zendt voor 1 juni 2016 het klachtenverslag van ouders over 2015 aan de 
toezichthouder. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt voor 1 juni 2016 het klachtenverslag oudercommissie over 2015 aan de 
toezichthouder. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 



 

12 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 03-03-2017 

Kinderopvang De Sprookjesboom te Hilversum 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang De Sprookjesboom 
Website : http://www.kinderopvangnijntje.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang De Sprookjesboom 
Adres houder : Groenhof 9 
Postcode en plaats : 1275BB Huizen 
KvK nummer : 32121327 
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 : 03-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 10-04-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-04-2017 
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