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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 

Kindercentrum Paulusburcht (KDV) is gevestigd in basisschool Paulus te Castricum en is onderdeel 

van de organisatie Tabijn, een organisatie met meerdere vestigingen in deze regio. De 

peuteropvang deelt de locatie met de buitenschoolse opvang (BSO), tevens een locatie van Tabijn. 

Kindercentrum Paulusburcht (KDV) staat in het Landelijk Register kinderopvang (LRK) 

geregistreerd met 16 kindplaatsen. De peuteropvang is vijf ochtenden per week geopend van 8:30 

uur tot 11:30 uur en vangt per ochtend maximaal 16 kinderen op in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in 

één stamgroep. Gedurende de schoolvakanties is de locatie gesloten.   

 

Inspectiegeschiedenis 

• In maart 2019 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Aan de getoetste voorwaarden 

werd voldaan. 

• Vanwege de maatregelen omtrent Corona heeft in 2020 geen jaarlijks onderzoek 

plaatsgevonden. 

 

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

 

Het onderzoek 

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

hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de 

nodige documenten opgevraagd en ingezien. De bevindingen zijn besproken met de 

beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke.   

 

Conclusie 

Er is niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. Een tekortkoming is geconstateerd op een 

voorwaarde binnen het item 'Veiligheid en Gezondheid'. Zie het betreffende item voor een 

toelichting. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

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 

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 locatie specifiek werkplan voor de locatie. Hierin staat de vertaalslag 

van de visie naar de praktijk van de opvang. 

 

De uitgangspunten van het locatie specifiek werkplan 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. De houder draagt er zorg voor dat in de opvang gehandeld wordt 

conform het locatie specifiek werkplan. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de houder zorg draagt voor verantwoorde opvang. 

Hierbij dient de houder rekening te houden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 

bevinden en zorgen dat: 

 

• op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen   

• kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 

vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 

kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving   



 

 

5 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-10-2021 

Kindcentrum Paulusburcht te Castricum 

 

• kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden   

• kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij  

 

Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare 

‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra’ gebruikt. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven. 

 

De observatie heeft plaatsgevonden in de ochtend tijdens een moment van vrij spel, een 

kringmoment, een eet- drinkmoment en een verschoonmoment. 

 

Indicator: 

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.  

 

Praktijkvoorbeeld: 

De kinderen komen terug in de groepsruimte van het verschonen en de beroepskrachten nodigen 

de kinderen uit om aan tafel te komen zitten voor een fruitmoment. Een kind is vandaag voor het 

eerst op de opvang en wil niet aan tafel komen zitten. De beroepskracht vraagt een aantal keer of 

het kind aan tafel komt zitten, maar het kind reageert niet op de beroepskracht. Het kind begint te 

huilen en zegt: "Ik wil mama" en wijst naar buiten. Het kind zag de moeder door het raam, voorbij 

lopen. De beroepskracht loopt naar het kind toe en zakt door haar knieën, wrijft over de rug van 

het kind en zegt: "Dat is ook lastig hè, als je mama voorbij ziet lopen." Het kind maakt geen 

oogcontact met de beroepskracht, maar stopt met huilen. Het kind loopt naar de huishoek en pakt 

een speelgoed kassa en kijkt naar de beroepskracht. "Wil je die vasthouden?" vraagt de 

beroepskracht aan het kind. Het kind antwoord niet, maar loopt naar de tafel waar de kinderen 

fruit aan het eten zijn en neemt plaats op een stoel. Het kind speelt ondertussen met de kassa.  

 

Indicator: 

De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 

kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, 

elkaar helpen, emoties delen.   

 

Praktijkvoorbeeld: 

De kinderen en beroepskrachten zitten in de kring. De kinderen en de beroepskrachten tellen 

gezamenlijk hoeveel kinderen er vandaag bij de opvang zijn. Tijdens de namenronde vraagt de 

beroepskracht per kind: ''Wie zit er naast je?" Kind X gaat staan en kijkt naar het kind dat ernaast 

zit, maar zegt niets. De beroepskracht vraagt aan kind X: "Hoe heet het kindje dat naast je zit?" 

Kind X haalt zijn schouders op. "Misschien kun je vragen hoe het heet?" reageert de beroepskracht. 

Kind X buigt voorover en vraagt: "Hoe heet jij?" Het andere kind reageert door zijn naam te 

zeggen. De beroepskrachten complimenteren beide kinderen. Wanneer alle kinderen aan de beurt 

zijn geweest bespreken de beroepskrachten de ochtend door middel van dagritmekaarten en 

worden er liedjes gezongen in de kring.  

 

Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. 

 

Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (adjunct-directeur gesproken tijdens 

inspectiebezoek, telefonisch en per e-mail) 

• Interview (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Praktijkobservaties binnenruimte en van de (pedagogische) praktijk) 

• Website (https://paulusburcht.tabijn.nl) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Peuteropvang Paulusburcht, mei 2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

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

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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 Personenregister 

Kinderopvang (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. 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs getoetst. 

De kwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn beoordeeld.  

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het onderzoek is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit 

de presentielijsten van de afgelopen periode plus het bijbehorende dienstrooster. 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in 

de stamgroep is conform de voorwaarden. 

 

Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting 11 kinderen van 2 tot 4 jaar onder begeleiding van 

2 beroepskrachten. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kindercentrum Paulusburcht biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, 

in één stamgroep. 
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Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (adjunct-directeur gesproken tijdens 

inspectiebezoek, telefonisch en per e-mail) 

• Interview (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Praktijkobservaties binnenruimte en van de (pedagogische) praktijk) 

• Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd op 4 oktober 2021) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten (Peuteropvang Paulusburcht 27 september tot en met 4 oktober 2021) 

• Personeelsrooster (Personeelsrooster Peuteropvang 27 september tot en met 4 oktober 2021) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Peuteropvang Paulusburcht, mei 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Beoordeeld tijdens eerdere 

inspectiebezoeken van de houder) 
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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, huisregels, werk- en 

gedragsafspraken en acties die een houder neemt of heeft genomen. 

 

De houder heeft een locatiespecifiek beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid vastgelegd. 

 

Praktijksituatie: 

Tijdens het inspectiebezoek worden de kinderen door de beroepskrachten meegenomen voor een 

toiletbezoek. De toiletruimte bevindt zich niet direct grenzend aan de stamgroepruimte, maar een 

aantal meter verderop in de school. Eenmaal daar aangekomen, begeleidt één van de 

beroepskrachten de kinderen in de toiletruimte. De andere beroepskracht blijft bij de kinderen op 

de gang. Wanneer de kinderen één voor één naar het toilet gaan ontdekt één van de 

beroepskrachten dat een kind een poepluier heeft. Wanneer de kinderen naar het toilet zijn 

geweest, legt de beroepskracht, een verschoonkussen met daarop een handdoek, op de vloer van 

de toiletruimte. De vloer wordt tussentijds niet gereinigd door de beroepskrachten. Het kind wordt 

uitgenodigd te gaan liggen op het verschoonkussen en de beroepskracht verschoont het kind.  

 

Wanneer de toezichthouder aan één van de beroepskrachten vraagt naar de wijze waarop zij het 

kind verschonen, geeft de desbetreffende beroepskracht aan dat de kinderen altijd al op deze 

manier verschoond zijn/worden en er geen verschoonblok aanwezig is op de locatie. Uit het 

gesprek met de locatieverantwoordelijke is gebleken dat er op de locatie regelmatig met elkaar 

over gesproken is, maar er in de ochtend relatief weinig poepluiers zijn, waardoor er voor deze 

manier van verschonen is gekozen.  

 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie zijn de risico's, wat betreft het verschonen 

op deze manier, niet opgenomen. De kinderen die naar het toilet zijn geweest, waarbij urine op de 

grond kan zijn gekomen, lopen vervolgens over de dezelfde vloer, waarop het te vershonen kind 

vervolgens verschoond wordt. Ondanks dat het kind op een kussen verschoond wordt, wordt de 

vloer tussendoor niet gereinigd door de beroepskrachten. 

 

Conclusie: 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid in combinatie met de praktijk waarborgen de veiligheid en 

gezondheid van de kinderen niet volledig.  
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (adjunct-directeur gesproken tijdens 

inspectiebezoek, telefonisch en per e-mail) 

• Interview (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Praktijkobservaties binnenruimte en van de (pedagogische) praktijk) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en gezondheid Peuteropvang, versie 

oktober 2021) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Peuteropvang Paulusburcht, mei 2021) 

• Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM 
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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 dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 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. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 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 kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum Paulusburcht 

Website : http://paulus.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Tabijn 

Adres houder : Postbus 280 

Postcode en plaats : 1960 AG Heemskerk 

Website : www.tabijn.nl 

KvK nummer : 41226831 

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 : Castricum 

Adres : Postbus 1301 

Postcode en plaats : 1900 BH CASTRICUM 
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Planning 

Datum inspectie : 04 oktober 2021 

Opstellen concept inspectierapport : 29 oktober 2021 

Zienswijze houder : 12 november 2021 

Vaststelling inspectierapport : 15 november 2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15 november 2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15 november 2021 

Openbaar maken inspectierapport : 16 november 2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

We zijn trots op de weergave van de pedagogische praktijk. Onze professionals werken continu aan 

de sociale veiligheid van onze peuters. Wij geloven erin dat dit voorwaarde is om je verder te 

kunnen ontwikkelen naast het creëren van een rijke leeromgeving. 

  

Wat betreft 4.1 zullen we komend werkoverleg met elkaar afspraken maken om de hygiëne te 

kunnen waarborgen. Dit wordt opgenomen in ons Veiligheid en Gezondheidsbeleid. 

  

Op de langere termijn zullen we onderzoeken hoe en waar er mogelijk een commode geïnstalleerd 

kan worden. We zullen ook onze oudercommissie-leden en teamleden hierbij betrekken. 

  

Nina Deen 

Adjunct-directeur Kindcentrum Paulusburcht 

 

 

 

 

 

 

 


