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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Op 9 juni 2016 heeft GGD Kennemerland, in opdracht van gemeente Haarlemmermeer, een 
onderzoek voor registratie uitgevoerd bij de nieuwe locatie van BSO Tabijn Uitgeest. 

 
 
Tijdens dit onderzoek zijn enkele voorwaarden uit de Wet Kinderopvang getoetst. 
 
Buitenschoolse opvang Tabijn te Uitgeest wil zich gaan vestigen in basisschool De Molenhoek.  
Er zullen ook kinderen opgehaald worden vanaf de bassischolen Vrijburg en Binnenmeer.  
Het pedagogisch beleidsplan en de pedagogische praktijk van de beroepskrachten zal worden 

afgestemd op de werkwijze van alle 3 de scholen.  
 
De bso heeft 1 grote ruimte tot de beschikking. Deze grote ruimte kan door middel van een 
schuifwand verdeeld worden in 2 ruimtes. Er is een hoek voor computers, handenarbeid en vrij 
spel.  
 

De groepsgrootte zal maximaal 20 kinderen gaan zijn en er zullen altijd 2 beroepskrachten op de 
groep staan.  
 
Na de zomervakantie zal er gestart gaan worden met opvang op de dinsdag en donderdag. Deze 
dagen zullen naar aanleiding van de aanmeldingen uitgebreid worden.  
 
 

De houder heeft, conform de eisen, een voorlopig pedagogisch beleidsplan en risico inventarisatie 
veiligheid –en gezondheid aangeleverd. Tijdens de inspectie na exploitatie zullen deze documenten 
(de definitieve versies) volledig beoordeeld worden. 

 
De inspectie na exploitatie zal onverwachts plaats vinden binnen drie maanden na exploitatie. 
 
Op basis van de verzamelde informatie kunnen we stellen dat de exploitatie redelijkerwijs kan 

 
plaatsvinden in overeenstemming met de bij of krachtens de Wet Kinderopvang en gaan zodoende 
akkoord met de start van de exploitatie van de buitenschoolse opvang. 
 
De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport en heeft geen gebruik gemaakt 
van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
 
In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven voor toezicht en handhaving bij 
kindercentra. Onder de Wet Kinderopvang gelden normen voor het starten van een kindercentrum 
dat bedrijfsmatig of anders dan om niet gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan 

kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs 
voor die kinderen begint. 
 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 

 

 
Op buitenschoolse opvang Tabijn Uitgeest worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 
jaar. De kinderen worden gedurende de dag verzorgd en er wordt opvoeding geboden door 
beroepskrachten. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (directeur en intern begeleider van school De Molenhoek) 
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Pedagogisch klimaat 

 
 

De inhoud van dit domein belicht de inspectiebevindingen over het onderwerp "Pedagogisch 
klimaat". 
 
 
 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
 
Houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Tijdens de volgende inspectie zal dit plan 
inhoudelijk beoordeeld worden. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Pedagogisch beleidsplan 
  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
 

De inhoud van dit domein belicht de inspectiebevindingen over de onderwerpen "Personeel en 
groepen". 
 
 
Kinderopvang Tabijn Uitgeest zal gaan starten met 1 groep van maximaal 20 kinderen 
voor kinderen van 4-12 jaar. Er werken altijd twee vaste beroepskrachten per dag. 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
  
De houder heeft een VOG rechtspersoon overlegd welke niet ouder is dan 2 maanden. 

  
  
Er zijn nu sollicitaties om beroepskrachten voor deze locatie te werven. 
  
VOG's van deze beroepskrachten worden getoetst bij de inspectie 3 maanden na exploitatie. 
  
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Er zijn nu sollicitaties om beroepskrachten voor deze locatie te werven. 
  
  

De diploma's van deze beroepskrachten worden getoetst bij de inspectie 3 maanden na exploitatie. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (directeur en intern begeleider van school De Molenhoek) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
 

De inhoud van dit domein belicht de inspectiebevindingen over de onderwerpen ‘Veiligheid en 
gezondheid’. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna 
volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft, conform de eisen, een voorlopige risico inventarisatie veiligheid –en gezondheid 
aangeleverd. Tijdens de inspectie na exploitatie zullen deze documenten (de definitieve versies) 
volledig beoordeeld worden. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 



8 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 09-06-2016 
BSO Tabijn Uitgeest te Uitgeest 

 

Accommodatie en inrichting 

 
 

De inhoud van dit domein belicht de inspectiebevindingen over de onderwerpen "Accommodatie en 
inrichting". 
 
De buitenschoolse opvang gaat zich vestigen in een basisschool. Er is goed overleg met deze 
school en de buitenschoolse opvang over de ruimtes en materialen waarvan gebruikt gemaakt mag 
worden.  

  
 
Binnenruimte 
  
Er is voldoende binnenruimte voor het aantal op te vangen kinderen en de ruimte zal passend 
ingericht gaan worden.  
 

 
Buitenspeelruimte 
 
Er is voldoende buitenruimte voor het aantal op te vangen kinderen en de ruimte is passend 
ingericht. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Observaties (met daarbij de uitleg van de locatiemanager en directeur van de school) 
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Ouderrecht 

 
 

De inhoud van dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Ouderrecht". Per 
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
 
Onder de Wet Kinderopvang gelden normen voor het instellen van een oudercommissie, het 
reglement, de samenstelling en werkwijze van de oudercommissie, het adviesrecht van de 

oudercommissie en de informatieverstrekking aan ouders. 
  
 
Informatie 
 
Buitenschoolse opvang Tabijn Uitgeest informeert de ouders o.a. via de website. 
 

De oudercommissie is momenteel in oprichting. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
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 8 lid 2 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 2 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 2 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte 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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Tabijn Uitgeest 

Website : http://www.kornak.tabijn.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : stichting Tabijn 
Adres houder : De Trompet 1960 

Postcode en plaats : 1967DB HEEMSKERK 
Website : www.tabijn.nl 
KvK nummer : 41226831 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM HAARLEM 

Telefoonnummer : 023-7891613 
Onderzoek uitgevoerd door :  E van Hemert 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Uitgeest 
Adres : Postbus 7 
Postcode en plaats : 1910AA UITGEEST 

 
Planning 
Datum inspectie : 09-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 28-06-2016 

Vaststelling inspectierapport : 12-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 12-07-2016 
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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. 

 
 

 

 


