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De Bareel BSO te Heemskerk 

 

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 

Op 24 november 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Heemskerk een 

incidenteel onderzoek uitgevoerd voor buitenschoolse opvang De Bareel in Heemskerk. 

 

De Bareel BSO heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het uitbreiden van het aantal 

kindplaatsen van 90 naar 99 per 16 januari 2023. 

 

Tijdens dit incidenteel onderzoek zijn enkele voorwaarden uit de Wet kinderopvang getoetst. 

 

In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein 

verder uitgewerkt. 

 

Feiten over De Bareel BSO 

BSO De Bareel biedt opvang aan kinderen van 4-13 jaar. De locatie is geregistreerd met negentig 

kindplaatsen. 

BSO De Bareel behoort bij basisschool De Bareel. 

BSO De Bareel is per 1 januari 2022 onderdeel van Tabijn Opvang BV, een organisatie met 

verschillende kinderopvangvoorzieningen in de regio Midden- en Noord-Kennemerland.  

 

Belangrijkste bevindingen   

Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen 

geconstateerd. 

 

Op basis van de verzamelde informatie kan gesteld worden dat de aangevraagde wijziging van 90 

naar 99 kindplaatsen per 16 januari 2023 doorgang kan vinden en wordt de gemeente verzocht de 

wijziging in het Landelijk Register Kinderopvang door te voeren. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  

 

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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De Bareel BSO te Heemskerk 

 

Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 
 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 Wijzigingen 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Wijzigingen 

De houder van De Bareel BSO (Tabijn Opvang B.V. heeft op 7 november 2022 een 

wijzigingsverzoek ingediend met betrekking tot uitbreiding van 90 naar 99 kindplaatsen per 16 

januari 2023. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (BSO-coördinator) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (7 november 2022) 
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De Bareel BSO te Heemskerk 

 

Pedagogisch klimaat 
 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 Pedagogisch beleid 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

In verband met het uitbreidingsverzoek van het aantal kindplaatsen is de inhoud van het 

pedagogisch beleid op enkele onderdelen getoetst. 

 

Er is een pedagogisch beleidsplan voor de locatie aanwezig. 

Het pedagogisch beleid bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de actuele basisgroepen. 

 

De houder heeft de nieuwe groepsindeling als volgt beschreven in het pedagogisch werkplan van 

het kindercentrum: 

 

Groep Maximum aantal kinderen Leeftijdsopbouw 

Lokaal 20 4-6 jaar 

BSO voor 22 5-9 jaar 

Kuil 24 7-13 jaar 

Keuken 10 4-6 jaar 

Gang 11  5-9 jaar 

Kuil+ 12  7-13 jaar 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (BSO-coördinator) 

 Pedagogisch beleidsplan (10-2022) 



 

 

6 van 10 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 24-11-2022 

De Bareel BSO te Heemskerk 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

 In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

 

 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

In verband met het uitbreidingsverzoek is gekeken naar het gezondheids- en veiligheidsbeleid. 

 

De houder heeft beleid opgesteld wat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de 

kinderen wordt gewaarborgd. Dit beleid is schriftelijk vastgesteld. 

De houder heeft naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen de risico’s op het gebied van 

veiligheid en gezondheid geïnventariseerd en het (concept) veiligheids- en gezondheidsbeleid 

hierop aangepast.  

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (BSO-coördinator) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (10-2022 en 11-2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (10-2022) 
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De Bareel BSO te Heemskerk 

 

Accommodatie 
 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

 Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

In verband met het uitbreidingsverzoek zijn de voorwaarden met betrekking tot de binnenruimte 

en buitenruimte getoetst.  

 

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. 

 

Binnenruimte 

De BSO maakt gebruik van de volgende ruimtes in de school: 

 

Vier groepsruimtes van 63,3 m², 87 m², 62,5 m²  en van 95 m²  en een deel van de gang/podium 

van 69,5 m². 

Voor de uitbreiding naar 99 kindplaatsen is tenminste 346,5m² binnenspeelruimte nodig. De 

basisgroepen kunnen te allen tijde gebruik maken van deze ruimtes. Totaal is er 377,3m² 

binnenspeelruimte beschikbaar. 

 

Op basis van 99 kindplaatsen is er per aanwezig kind in het kindercentrum ten minste 3,5m² 

binnenspeelruimte beschikbaar. 

   

Buitenspeelruimte 

Er wordt gebruik gemaakt van een aangrenzende buitenspeelruimte. 

Er is meer dan de benodigde 297m² buitenspeelruimte beschikbaar. Op basis van 99 kindplaatsen 

is per aanwezig kind in het kindercentrum ten minste 3m² buitenspeelruimte beschikbaar.  

  

De buitenspeelruimte is veilig en passend ingericht. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (BSO-coördinator) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (7 november 2022) 

 Plattegrond 

 Pedagogisch beleidsplan (10-2022) 
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De Bareel BSO te Heemskerk 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten 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) 

 

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) 

 

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) 
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De Bareel BSO te Heemskerk 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Bareel BSO 

Website : http://www.bareel-tabijn.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000044083459 

Aantal kindplaatsen : 90 

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 Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000 GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  C. Zweers  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heemskerk 

Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 1960 AA HEEMSKERK 

Planning 

Datum inspectie : 24-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 20-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 20-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2022 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


