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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks 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) Helmgras verzorgt opvang voor de kinderen van basisschool 

Helmgras in Castricum. De BSO valt onder Tabijn opvang B.V., een overkoepelende organisatie 

voor onderwijs en opvang in Noord-Holland. BSO Helmgras biedt voor- en naschoolse en opvang 

van maandag tot en met vrijdag en tijdens schoolvakanties. De locatie is in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 140 kindplaatsen en biedt op dit moment opvang aan  

4 basisgroepen.   

  

Inspectiegeschiedenis 

Het LRK geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier volgt een overzicht van de 

meest recente onderzoeken: 

• Tijdens het jaarlijks onderzoek in februari 2020 werd aan de getoetste voorwaarden voldaan.  

• In augustus 2021 werd een incidenteel onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een 

wijzigingsverzoek van de houder om het aantal kindplaatsen op te hogen van 66 naar 140.  

De wijziging is na een positief advies door gemeente Castricum doorgevoerd in het LRK. 

• In augustus 2021 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van een 

houderwijziging. De wijziging hield in dat de houder van Stichting Tabijn overgegaan is naar 

Tabijn opvang B.V. Aan de getoetste voorwaarden werd voldaan waarna gemeente Castricum 

de wijziging heeft doorgevoerd in het LRK.  

• In 2021 heeft vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 geen jaarlijks onderzoek 

plaatsgevonden. 

• In maart 2022 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tekortkomingen werden 

geconstateerd op voorwaarden binnen het item 'Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang'. De gemeente heeft de houder een waarschuwingsbrief 

gestuurd.  

  

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

  

Het onderzoek 

Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en 

locatieverantwoordelijke en er hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk 

te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten ingezien. De bevindingen zijn besproken met de 

beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke.  
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Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of deze locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

Daarnaast is beoordeeld of de houder van de locatie er zorg voor draagt dat in de opvang conform 

het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

  

De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan voor deze locatie. Hierin staat de vertaalslag 

van de overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang. 

  

De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere (pedagogische) beleidsstukken 

worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door middel van onder andere 

teamoverleggen en feedback van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en de 

locatieverantwoordelijke.  

  

Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder vragen gesteld omtrent het handelen in de 

praktijk conform het pedagogisch beleidsplan. De toezichthouder heeft onder andere vragen 

gesteld over het aanbieden van activiteiten. In het pedagogisch beleidsplan van de locatie staat 

hierover het volgende beschreven:  

  

Citaat pedagogisch beleidsplan:  

'Na het buitenspelen komen de kinderen weer binnen en kiezen zij een activiteit uit. De activiteiten 

worden wisselend aangeboden aan de diverse leeftijdscategorieën zodat iedereen aan bod komt. 

De kinderen die voor een gerichte activiteit hebben gekozen, schuiven daarbij aan. De activiteiten 

zijn gericht op het gebied van drama, creatief, bakken/koken en sport en spel. Ook worden er 

vakdocenten op het gebied van dans, muziek en andere gebieden ingehuurd. Omdat wij van 

mening zijn dat kinderen in hun vrije tijd bij ons zijn, daarom mogen de kinderen zelf beslissen of 

zij met een activiteit mee willen meedoen. De kinderen krijgen veel ruimte om zelf initiatieven te 

nemen en zelf te kiezen. Ze worden niet verplicht om deel te nemen aan groepsactiviteiten.  

We stimuleren de kinderen wel zoveel mogelijk om mee te doen en daarbij hun talenten tot uiting 

te laten komen dan wel te ontwikkelen.'   

  

Uit de gesprekken met de beroepskrachten en de observaties is gebleken dat omtrent dit 

onderwerp in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleidsplan. 

  

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) (pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 

• Website (www.tabijn.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (Opvang Helmgras, juli 2022 ontvangen op 23 februari 2023) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich registreren 

in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dat kan alleen met een geldige Verklaring omtrent 

het Gedrag (VOG). 

  

Gebleken is dat personen die structureel werkzaam zijn op de locatie en personen die vanuit hun 

functie toegang hebben tot informatie over de kinderen zijn ingeschreven in het PRK. 

  

De houder draagt zorg voor de koppeling in het PRK, inclusief zichzelf. 

  

Personen die in dienst treden vangen de werkzaamheden aan nadat de koppeling met de houder is 

voltooid. 

  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd tijdens het inspectiebezoek) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

gedragsafspraken en acties die een houder neemt of heeft genomen op de gebieden veiligheid, 

gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. 

  

De houder heeft voor dit kindercentrum het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid 

vastgelegd. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij actief betrokken worden bij het 

opstellen, evalueren en actualiseren van het beleid. 

  

De toezichthouder heeft bij de beroepskrachten navraag gedaan over de onderwerpen veiligheid in 

de groepsruimte, veiligheid tijdens het buitenspelen en omgaan met allergieën. De toezichthouder 

heeft uit de gesprekken met de beroepskrachten en de observaties opgemaakt dat gehandeld 

wordt volgens het opgestelde beleid. 

  

In de groepsruimten zijn tijdens dit onderzoek geen onveilige of ongezonde aspecten 

waargenomen. 

  

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een concrete beschrijving opgenomen op welke wijze de 

achterwacht is geregeld wanneer slechts één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum. 

  

Uit het rooster blijkt dat de houder er zorg voor draagt, dat tijdens de opvang en per opvangsoort 

altijd een volwassene met een kinder-EHBO diploma aanwezig is. 

  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geldt voor professionals onder 

andere werkzaam in de sector kinderopvang. 

  

De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld die afgeleid is 

van een landelijke format. Hierin is stapsgewijs aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld 

of kindermishandeling wordt omgegaan. Hierin is onder andere een stappenplan met 

afwegingskader en de verantwoordelijkheidstoedeling opgenomen. 

  

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht.  

  

Uit de gesprekken met de beroepskrachten is gebleken dat de houder er zorg voor draagt dat de 

beroepskrachten voldoende kennis hebben over de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) (pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 

• EHBO certifica(a)t(en) (ontvangen op 23 februari 2023) 

• Website (www.tabijn.nl) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (BSO Helmgras, juni 2021) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Helmgras, 2019) 

• Personeelsrooster (van 6 februari tot en met 16 februari 2023, ontvangen op 23 februari 2023) 
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Ouderrecht 

 

Informatie 

Er zijn basisvoorwaarden aan de informatie die een houder aan ouders verstrekt, zoals bijvoorbeeld 

het informeren over het te voeren beleid. 

  

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

  

Het meest recente inspectierapport is op een vindbare plaats op de website van de houder 

geplaatst. 

  

De houder heeft de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op een 

passende wijze onder de aandacht gebracht van ouders, onder andere via de website. 

  

De houder heeft de ouders geïnformeerd over de tijden waarop minder beroepskrachten worden 

ingezet dan vereist op basis van de aanwezige kinderen. 

  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Oudercommissie 

Ouders hebben adviesrecht over een aantal onderwerpen binnen de opvang. Een kindercentrum 

met meer dan 50 geplaatste kinderen dient een oudercommissie te hebben ingesteld. Voor een 

kindercentrum met minder dan 50 geplaatste kinderen dient de houder ouders door middel van 

ouderraadpleging te betrekken bij het adviesrecht. Wanneer meerdere kindercentra van dezelfde 

houder op hetzelfde adres of het aangrenzende gebouw zijn gevestigd is het mogelijk om een 

gecombineerde oudercommissie in te stellen. 

  

Een houder dient zich altijd voldoende te hebben ingespannen om een oudercommissie in te 

stellen. Tevens dient de houder te beschikken over een ouderreglement. 

  

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld welke voldoet aan de eisen. 

  

Voor dit kindercentrum is een oudercommissie ingesteld, welke bestaat uit drie leden. 

  

Begin dit jaar heeft de toezichthouder de houder een vragenlijst voor de oudercommissie van dit 

kindercentrum toegestuurd, met het verzoek deze ingevuld retour te zenden. Dit heeft de 

oudercommissie gedaan. 

Uit de antwoorden is gebleken dat de houder de oudercommissie in de gelegenheid stelt haar eigen 

werkwijze te bepalen. Ouders worden voldoende geïnformeerd over beleid en eventuele wijzigingen 

hierin. 

  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Klachten en geschillen 

De houder dient een regeling te treffen voor de interne afhandeling van klachten over: 

  

• Een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder 

• De overeenkomst tussen de houder en de ouder 

  

Gebleken is dat de houder deze regeling treft. 
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Er staat beschreven hoe de klacht moet worden aangeleverd, wat de termijn van reactie is en hoe 

de (mogelijke) afhandeling ervan plaatsvindt. De houder brengt de klachtenregeling op passende 

wijze onder de aandacht van ouders, onder andere via de website. 

  

De houder is tevens aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 

geschillencommissie, namelijk de Geschillencommissie Kinderopvang, voor een externe afhandeling 

van klachten. 

  

Ouders komen voor een externe afhandeling in eerste instantie terecht bij het Klachtenloket 

Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang.  

Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een 

onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de 

ouder een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

  

De houder heeft er zorg voor gedragen dat een jaarverslag klachten vóór 1 juni van het volgende 

kalenderjaar aan de toezichthouder is verzonden. Echter heeft de houder in het jaarverslag 

klachten laten weten dat geen interne en externe klachten zijn ingediend bij de houder. De houder 

heeft ervoor zorggedragen dat het jaarverslag klachten op een passende wijze onder de aandacht 

is gebracht bij ouders, deze is op de website geplaatst. 

  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst oudercommissie (ontvangen op 24 februari 2023) 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Reglement oudercommissie (BSO Helmgras, versie 3.0 februari 2018, ingezien op de website 

op 24 februari 2023) 

• Website (www.tabijn.nl) 

• Klachtenregeling (Intern klachtenreglement, ingezien op de website op 24 februari 2023) 

• Jaarverslag klachten (Tabijn 2021, ingezien op de website op 24 februari 2023) 

• Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

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

 

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) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

e. het beslissen over: 
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  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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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) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 

van de oudercommissie. 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder heeft, zes maanden na registratie, voor het kindercentrum een oudercommissie 

ingesteld die tot taak heeft de houder van een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in 

artikel 1.60 van de Wet. In afwijking hiervan kan een gecombineerde oudercommissie voor 

meerdere kindercentra zijn ingesteld als de houder in hetzelfde of een aangrenzend gebouw meer 

dan een kindercentrum exploiteert. 
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OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1, 2 en 1.58a lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 

kindercentrum worden opgevangen. Als sprake is van een gecombineerde oudercommissie bestaat 

die in elk geval uit een ouder per afzonderlijk kindercentrum. 

(art 1.58 lid 4 en 1.58a lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 

is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 

het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 

jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie.  
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Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijke persoon is. 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 

wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 

het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 

   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 

jegens ouder of kind;  

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57c lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Helmgras 

Website : http://www.helmgrs.tabijn.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000041226831 

Aantal kindplaatsen : 140 

 

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. Laan 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Castricum 

Adres : Postbus 1301 

Postcode en plaats : 1900 BH CASTRICUM 
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Planning 

Datum inspectie : 16-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 07-03-2023 

: 09-03-2023 

Zienswijze houder : 09-03-2023 

Vaststelling inspectierapport : 09-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-03-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 11-03-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Wij hebben het inspectiebezoek als prettig ervaren. Er was ruimte voor overleg en uitleg over ons 

handelen. Ook de communicatie met de inspectrice achteraf verloopt soepel. 

  

Het is fijn om in het rapport terug te lezen dat datgene waar wij in ons beleid voor staan ook goed 

terug te zien is in de praktijk. Onze professionals werken er iedere dag weer aan om de kinderen 

een zo prettig mogelijke tijd op onze BSO te geven. Wij kunnen ons dat ook zeker vinden in het 

rapport. 

 

 

 


