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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 

 

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 

bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  

Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 

 

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

De locatie 

BSO De Kapitein is onderdeel van Tabijn Opvang B.V., een organisatie voor opvang en onderwijs. 

De locatie is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 24 kindplaatsen.  

Er wordt opvang geboden in 1 basisgroep aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.  

De opvang vindt plaats in een groepsruimte die wordt gedeeld met een peuteropvang van dezelfde 

houder, maar op andere tijden. 

 

Inspectiegeschiedenis 

In juni 2021 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden in verband met een 

houderwisseling. Tabijn Opvang B.V. was voornemens de locatie over te nemen van de 

kinderopvangorganisatie Allente. Aan de getoetste voorwaarden werd voldaan.  

De houderwijziging is doorgevoerd in het LRK met ingang van 23 augustus 2021. Tevens is de 

naam gewijzigd. De locatie heette BSO De Boei en deze is gewijzigd naar BSO De Kapitein.  

Een onderzoek na registratie heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2021. Aan de getoetste 

voorwaarden is voldaan.  

 

De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 

Het onderzoek 

De houder heeft een wijzigingsformulier ingediend met het verzoek het aantal kindplaatsen uit te 

breiden van 24 naar 46 met ingang van 1 januari 2022. Dit incidentele onderzoek heeft 

tegelijkertijd plaatsgevonden met het onderzoek na registratie. Van het onderzoek na registratie is 

een apart rapport geschreven. Voor dit incidentele onderzoek zijn de ruimtes bekeken en de nodige 

documenten ingezien om te beoordelen of de locatie voldoet aan de voorwaarden. De bevindingen 

zijn besproken met de beroepskracht. 

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder heeft ervoor gezorgd dat gewenste wijzigingen middels een wijzigingsverzoek bij de 

gemeente zijn ingediend. 

 

Aan de getoetste voorwaarde betreffende wijzigingen is voldaan. 

Administratie 

De administratie van de opvang is zodanig ingericht dat de toezichthouder op verzoek tijdig de 

benodigde gegevens met betrekking tot naleving van de Wet kinderopvang heeft ontvangen. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskracht) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (versie oktober 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2021) 
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Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan.  

   

De meest recente versie van het pedagogisch beleidsplan beschrijft de werkwijze, het gebruik van 

de ruimtes, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen zoals de situatie er uit gaat 

zien na uitbreiding van kindplaatsen.    

 

Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

BSO De Kapitein is voornemens, nadat de wijziging kindplaatsen is doorgevoerd, maximaal 46 

kinderen op te vangen in 2 basisgroepen.  

 

• Basisgroep 1 zal maximaal 22 kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar 

• Basisgroep 2 zal maximaal 24 kinderen opvangen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar 

• In de ochtend vindt voorschoolse opvang plaats met maximaal 11 kinderen in de leeftijd  

van 4 tot en met 12 jaar.   

   

De daadwerkelijke basisgroep verdeling in de praktijk zal worden beoordeeld tijdens de 

eerstvolgende inspectie.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2021) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Per kind dient minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte en minimaal 3,0 m² buitenspeelruimte 

beschikbaar te zijn welke passend is ingericht. 

 

BSO De Kapitein heeft de beschikking over een groepsruimte van 58 m². De centrale hal die 

gebruikt gaat worden en voor de kinderen te allen tijde vrij toegankelijk is, heeft een oppervlakte 

van 140 m².  

 

Voor de nieuw te starten basisgroep voor de oudste kinderen zal, na ophoging van kindplaatsen, 

gebruik worden gemaakt van een groepsruimte op de 1e verdieping. De groepsruimte heeft een 

oppervlakte van 58 m².    

 

In totaal heeft de BSO beschikking over 256 m² aan binnenruimte. Dit is voldoende voor het aantal 

kindplaatsen van 46.  

 

Het kindercentrum heeft de beschikking over een aangrenzende buitenruimte. Het betreft het 

schoolplein van de basisschool. Deze is voldoende ruim voor het maximale aantal op te vangen 

kinderen. De buitenruimte is veilig toegankelijk via de centrale hal. 

 

De voorwaarden omtrent de inrichting van de ruimtes zullen worden getoetst tijdens het 

eerstvolgend onderzoek. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (binnen- en buitenruimtes) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (versie oktober 2021) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2021) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid door 

middel van: 

 

• de website 

• persoonlijk contact 

• ouderavonden 

• de dagelijkse overdracht 

• nieuwsbrieven 

• social media 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Website (https://baken.tabijn.nl/) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 
 

Administratie 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 

administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Kapitein 

Website : http://www.tabijn.nl 

Aantal kindplaatsen : 24 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Tabijn Opvang B.V. 

Adres houder : De Trompet 1960 

Postcode en plaats : 1967 DB Heemskerk 

KvK nummer : 76263215 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw M. Andela 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Langedijk 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE 
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Planning 

Datum inspectie : 27-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 24-11-2021 

: 08-12-2021 

Zienswijze houder : 08-12-2021 

Vaststelling inspectierapport : 09-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 11-12-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder is akkoord met de inhoud van het rapport.   

 

 

 

 

 

 

 


