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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek naar aanleiding 
van een handhavingsbesluit dat is genomen door de gemeente Leeuwarden. 
  
Dit nader onderzoek richt zich op de overtreding die beschreven staat in de aanwijzingsbrief van 
9 november 2015 met kenmerk 2015-17811. 
  
Het onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten: 
- Locatie bezoek op 24 november 2015. 
- Gesprek pedagogisch medewerkers. 
- Gesprek met de houder. 
  
  
Beschouwing 

 
Algemene informatie: 
Buitenschoolse opvang 't Roekeltsje is een particuliere kinderopvang. De buitenschoolse opvang is 
samen met kinderdagverblijf 't Roekeltsje gehuisvest in een voormalig schoolgebouw. 
  
't Roekeltsje biedt opvang in één basisroep aan. Er worden maximaal 20 kinderen opgevangen in 
de leeftijd van 4 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die 
kinderen begint. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Op 05-10-2015 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden. Hierbij zijn tekortkomingen 
geconstateerd ten aanzien van de opvang in groepen. 
  
Op 22-10-2014 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn geen 
tekortkomingen geconstateerd. 
  
Op 17-09-2013 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn geen 
tekortkomingen geconstateerd. 
  
Conclusie: 
De houder heeft de tekortkomingen, die geconstateerd zijn tijdens het jaarlijks onderzoek van 
5 oktober 2015, hersteld. 

 
Advies aan College van B&W 

 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
Opvang in groepen 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 05-10-2015 is geconstateerd dat een kind in één andere 
basisgroep dan de vaste basisgroep werd opgevangen. De houder heeft aan de ouder vooraf geen 
schriftelijk toestemming gevraagd. Ook is de periode van de opvang in een andere basisgroep niet 
vastgelegd.  
  
Huidig onderzoek 
De toezichthouder heeft op 24 november 2015 geconstateerd dat er wordt voldaan aan de opvang 
in groepen.  
 
Aandachtpunt: leg de periode van de opvang in een tweede basisgroep vast in de overeenkomst.  
  
De toezichthouder heeft geconstateerd dat de tekortkomingen die beschreven staan in het 
inspectierapport d.d. 05-10-2015 door de houder zijn hersteld. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Plaatsingslijsten (week 45 t/m 48 2015) 
• Ingezien op locatie: overeenkomsten ouders opvang tweede basisgroep. 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : It Roekeltsje BSO 
Website : http://www.roekeltsje.nl  
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Attje Anna Bouma-Jansma 
Website : www.itroekeltsje.nl  
KvK nummer : 01096335 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Sluyter 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Leeuwarden 
Adres : Postbus 21000 
Postcode en plaats : 8900 JA LEEUWARDEN 
 

Planning 

Datum inspectie : 24-11-2015 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-11-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-11-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-11-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 15-12-2015 
 
 

 


