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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 aangekondigd 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 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Jubeltrein verzorgt voorschoolse, naschoolse en vakantie opvang 

voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De opvang vindt plaats in het Integraal Kindcentrum 

(IKC) Het Mozaïek in Broek op Langedijk. In het pand zijn tevens basisschool Het Mozaïek en 

peuteropvang ’t Parapluutje gevestigd. Allen vormen onderdeel van de onderwijs - en 

kinderopvangkoepel Stichting Tabijn. BSO De Jubeltrein is van maandag tot en met vrijdag 

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

40 kindplaatsen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• Tijdens het jaarlijks onderzoek in april 2019 werd niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. 

Tekortkomingen werden geconstateerd op voorwaarden binnen het domein ‘Veiligheid en 

Gezondheid’. 

• Tijdens een nader onderzoek in oktober 2019 is gebleken dat de tekortkomingen, 

geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek in april 2019, waren opgeheven.  

Aan de getoetste voorwaarden werd voldaan.  

• In februari 2020 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden op bijna alle voorwaarden in 

verband met een houderwissel van kinderopvangorganisatie Allente naar Stichting Tabijn, 

welke had plaatsgevonden op 1 januari 2020. Tekortkomingen werden geconstateerd op 

voorwaarden binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en 'Veiligheid en Gezondheid'.  

Deze hadden betrekking op het beleid. Ook zijn tekortkomingen geconstateerd op 

voorwaarden binnen de domeinen 'Personeel en Groepen' en 'Ouderrecht'. Deze hadden 

betrekking op inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK) en de 

informatievoorziening. 

• Tijdens een nader onderzoek in juni 2020 is gebleken dat de tekortkomingen, geconstateerd 

tijdens het incidenteel onderzoek in februari 2020, waren opgeheven.  

• In 2020 heeft geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden in verband met de maatregelen tegen 

de Coronapandemie. 
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• Tijdens het jaarlijks onderzoek van juli 2021, werd niet aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. Er is een tekortkoming geconstateerd op een voorwaarde binnen het domein 

'Personeel en Groepen'. Deze had betrekking op de drie- uursregeling. Er is handhaving 

geadviseerd. 

• Tijdens het nader onderzoek van december 2021 is gebleken dat de tekortkoming, 

geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek in juli 2021, is opgeheven.  

 

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

 

Het onderzoek 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de Gemeente Langedijk met het verzoek om 

het aantal kindplaatsen te verhogen van 40 naar 44. Dit onderzoek betreft een 

documentenonderzoek om te beoordelen of de locatie voldoet aan de voorwaarden om het aantal 

kindplaatsen te verhogen. De toezichthouder heeft voor dit incidenteel onderzoek tevens de 

observaties van de binnen- en buitenruimte, uitgevoerd tijdens het jaarlijks onderzoek in juli 2021, 

meegenomen in deze beoordeling. Tijdens het volgende jaarlijkse onderzoek zal de uitvoering in de 

praktijk verder worden beoordeeld. De bevindingen zijn besproken met de beleidsondersteuning 

van Kindcentra Tabijn.  

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

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: 

 

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 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 (Projectmedewerker Beleidsondersteuning Kindcentra Tabijn) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (8 november 2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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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 werkplan voor de BSO, waarin de vertaalslag van de 

overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang staat opgenomen.  

 

Er is een actuele versie van het pedagogisch werkplan met daarin de omschrijving van de 

werkwijze, maximale groepsgrootte en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen na ophoging van 

het aantal kindplaatsen. 

 

Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Projectmedewerker Beleidsondersteuning Kindcentra Tabijn) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Mozaiek BSO herzien, september 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.  

. 

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 Jubeltrein is voornemens, nadat de wijziging kindplaatsen is doorgevoerd, maximaal  

44 kinderen op te vangen in 2 basisgroepen: 

 

• Basisgroep 1 zal opvang gaan bieden aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd  

van 4 tot en met 6 jaar;  

• Basisgroep 2 zal opvang gaan bieden aan maximaal 24 kinderen in de leeftijd  

van 7 tot 13 jaar. 

   

De daadwerkelijke basisgroepsverdeling in de praktijk zal worden beoordeeld tijdens de 

eerstvolgende jaarlijks onderzoek. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Projectmedewerker Beleidsondersteuning Kindcentra Tabijn) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Mozaiek BSO herzien, september 2021) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

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

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is het geheel aan protocollen, checklijsten, huisregels, 

werken gedragsafspraken en acties die een houder neemt of heeft genomen. 

 

De houder heeft een actueel locatiespecifieke beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

 

In de groepsruimtes zijn tijdens het jaarlijks onderzoek van BSO De Jubeltrein, uitgevoerd in  

juli 2021, geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. Het is de verwachting dat de 

kinderen op een veilige manier worden opgevangen. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Projectmedewerker Beleidsondersteuning Kindcentra Tabijn) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Het Mozaïek Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid BSO, 

september 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. 

 

De groepsruimtes wijzigen niet na aanleiding van het ophogen van kindplaatsen.  

 

BSO De Jubeltrein heeft de beschikking over de volgende ruimtes:  

 

• Basisgroepsruimte 1 heeft een oppervlakte van 55 m²; 

• Basisgroepsruimte 2 heeft een oppervlakte van 55 m². 

 

Naast de groepsruimtes is een speelhal ten allen tijde beschikbaar voor de kinderen om zelfstandig 

te verblijven. Deze speelhal heeft een oppervlakte van 60 m². 

 

In totaal is 170 m² beschikbaar. De ruimtes die gebruikt gaan worden voor de extra aangevraagde 

kindplaatsen, zijn voldoende ruim voor de uitbreiding van 40 naar 44 kindplaatsen.  

 

De BSO heeft de beschikking over een aangrenzende buitenruimte, wat tevens de 

buitenspeelruimte is van de basisschool De Mozaïek. Dit betreft een schoolplein rondom het pand. 

De buitenruimte is voldoende ruim voor het aangevraagde kindaantal van 44.  

   

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Projectmedewerker Beleidsondersteuning Kindcentra Tabijn) 

• Plattegrond (Mozaiek begane grond met arcering) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Mozaiek BSO herzien, september 2021) 
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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. 

 

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 schools (digitaal ouder informatie systeem) 

 

De schooldirecteur heeft de oudercommissie (OC) geïnformeerd over het ophogen kindplaatsen van 

40 naar 44.  

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Projectmedewerker Beleidsondersteuning Kindcentra Tabijn) 

• Website (www.mozaiek.tabijn.nl) 

• Mailwisseling schooldirecteur met OC leden over ophoging kindplaatsen 
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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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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 



 

 

13 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 23-12-2021 

De Jubeltrein te Broek op Langedijk 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Jubeltrein 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

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. S Boerhoop 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dijk en Waard 

Adres : Postbus 390 

Postcode en plaats : 1700 AJ Heerhugowaard 
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Planning 

Datum inspectie : 23-12-2021 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 27-12-2021 

: 10-01-2022 

Zienswijze houder : 10-01-2022 

Vaststelling inspectierapport : 10-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-01-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 14-01-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

In de afgelopen periode hebben we weer hard gewerkt om, ondanks alle corona-perikelen, een 

kwalitatief goede opvang te verzorgen, een fijne opvangplek voor de kinderen en een plezierige 

werkplek voor onze pedagogisch medewerkers. Eén van de zaken die de werkplek plezierig houden 

is natuurlijk de ruimte om op goede tijden pauze te houden. We hebben met elkaar afspraken 

gemaakt om te voorkomen dat afwijkingen écht incidenteel zijn. 

Het samen bespreken van de rapportages en het werken aan continu verbetering van onze opvang, 

waar we met elkaar (dus ook de leerkrachten) in meedenken , maakt dat we samen een goed team 

vormen. 

Heel blij dat dit ook in het onderzoek naar voren komt! 

 

 

 

 


