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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Ieder jaar wordt opnieuw onderzocht of de exploitatie van de vestiging nog in overeenstemming is 
met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Bij dit jaarlijkse onderzoek dient de houder aan 
de getoetste kwaliteitseisen te voldoen. Tijdens deze inspectie zijn voorwaarden onderzocht, die op 
dit kindercentrum van toepassing zijn. 
  
De werkzaamheden van de toezichthouder bestonden in dit onderzoek uit: 
• Een bureauonderzoek van verkregen documenten. 
• Een locatiebezoek. 
Daarnaast heeft de toezichthouder contact gehad met de houder. 

 
Beschouwing 

 

Algemene informatie 
Op verzoek van de gemeente Leeuwarden heeft GGD Fryslân op 12 mei 2016 een onaangekondigd 
jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Buitenschoolse opvang 't Roekeltsje te Warten. 
  
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 basisgroep 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 24-11-2015 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de 

tekortkomingen tijdens het jaarlijks onderzoek van 05-10-2015. Er zijn geen tekortkomingen 
geconstateerd. 

• Op 05-10-2015 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn er 
tekortkomingen geconstateerd op het item 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. 

  
Belangrijkste bevindingen 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van: 
• Beroepskracht-kindratio 
• Veiligheid en gezondheid 
 
Op 03-06-2016 heeft er een hoor en wederhoor plaatsgevonden tussen de toezichthouder en de 
houder. Houder geeft aan dat zij de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid inmiddels 
opnieuw heeft uitgevoerd waarbij de entree en sanitair ruimte nu zijn opgenomen in de risico-
inventarisatie. Er is afgesproken dat houder de risico-inventarisatie per direct toestuurt aan de 
toezichthouder en dat deze de risico-inventarisatie opnieuw beoordeelt. 
  
Uit de beoordeling blijkt dat de risico-inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Over het ontbreken van de presentielijsten in de opgevraagde documenten zijn toezichthouder en 
houder overeengekomen dat deze per direct aan toezichthouder worden opgestuurd. Uit de 
beoordeling van de presentielijsten blijkt dat: 

• De haal- en brengtijden worden niet consequent genoteerd. Hiermee is voor toezichthouder 
niet inzichtelijk of er voldaan wordt aan de beroepskracht-kindratio. 
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Bevindingen na hoor en wederhoor 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van: 

• Beroepskracht-kindratio 

 

 
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 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘pedagogisch 
klimaat’ belicht. Per aspect wordt eerst het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie 
beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Tijdens de observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en 
werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan die gaan over het werken aan de vier pedagogische 
basisdoelen. 
  
Conclusie:  
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de 
getoetste criteria voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
  
Observatie van de praktijk 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van 
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk – kindercentra en peuterspeelzalen 
(www.rijksoverheid.nl).    
  
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in de 
Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang. Deze basisdoelen zijn: 
• Het waarborgen van emotionele veiligheid; 
• Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
• Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 
• Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. 
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 
op de locatie beoordeeld. 
  
Er heeft een observatie van de pedagogische praktijk plaatsgevonden tijdens: 
Binnenkomst, drink- en eetmoment, vrij spel, buiten spelen. 
  
Conclusie: 
De beroepskrachten handelen volgens de vier basisdoelen uit de Wet kinderopvang en geven 
hieraan invulling zoals deze beschreven staan in het pedagogisch beleids- en werkplan en de 
groepsbeschrijving. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Annet Bouma) 
• Interview anderen (pedagogisch medewerker) 
• Observaties (binnenkomst, drink- en eetmoment, vrij spel, buiten spelen) 

• 
Pedagogisch werkplan (pedagogisch werkplan BSO 't Roekeltsje versie augustus 2014 
ontvangen per mail op 19-05-2016) 
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Personeel en groepen 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en 
groepen’ belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. 
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Per 1 juli 2013 is de nulmeting continue screening opgenomen in de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Alle medewerkers die een verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
hebben van vóór 1 maart 2013 dienen een nieuwe VOG aan te vragen. Daarmee wordt 
gecontroleerd of medewerkers relevante strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden. 
  
Stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers vallen vooralsnog niet onder de continue screening en 
zullen tweejaarlijks een nieuwe VOG moeten aanleveren. 
  
Sinds de inspectie van 05-10-2016 is er één nieuwe stagiaire aangenomen. Hiervan is de 
verklaring omtrent het gedrag op locatie beoordeeld. 
  
Conclusie: 
De getoetste verklaring omtrent het gedrag voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Voor de kindercentra worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken, genoemd in de 
collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang, aangemerkt als passende beroepskwalificaties. 
  
Er zijn geen nieuwe beroepskrachten aangenomen sinds de inspectie op 05-10-2015. Tijdens de 
inspectie in 2015 zijn alle beroepskwalificaties getoetst. 
  
Conclusie: 
Uit de toetsing in 2015 is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over een passende 
beroepskwalificatie  
 
 
Opvang in groepen 

 
Een basisgroep is een vaste groep kinderen in de buitenschoolse opvang in een passend ingerichte 
ruimte. 
  
De buitenschoolse opvang bestaat uit 1 basisgroep: 
  
Groep: Leeftijd: aantal kinderen: 
1 4- 12 jaar 20 

      
  
Uit de steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de 
beroepskrachten met betrekking tot de periode 11-04-2016 t/m 12-05-2016 blijkt dat de opvang 
plaatsvindt in stamgroepen. De BSO groep en KDV groep worden als de situatie het toelaat 
samengevoegd. Dit gebeurd met schriftelijke toestemming van de ouders. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat, op het item opvang in groepen, 
de houder voldoet aan de getoetste criteria in bovenstaande periode. 
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Beroepskracht-kindratio 

 
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen bij een 
gemengde leeftijdsgroep in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de 
wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool die bekend is gemaakt via de website 
www.rijksoverheid.nl. Hierbij is er de mogelijkheid bij openingstijden van 10 uur of langer om 
maximaal 3 uur af te wijken betreffende het begin van de dag, de lunchpauze en het einde van de 
dag. Gedurende de schooldagen kan dit ten hoogste een half uur per dag zijn.  
  
Dit onderdeel is door middel van een steekproef uit de feitelijke aanwezigheidslijsten van de 
kinderen en de (inval)roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de periode 11-04-2016 
t/m 12-05-2016 getoetst. 
  
Uit de steekproef blijkt dat de door de toezichthouder opgevraagde informatie 
(Personeelsroosters/aanwezigheidslijsten/presentielijsten BSO periode 11-04-2016 t/m  
12-05-2016) deels zijn ontvangen. De daglijsten van de BSO ontbreken waardoor voor de 
toezichthouder niet inzichtelijk is welke kinderen daadwerkelijk aanwezig zijn geweest, en wat de 
aankomst en vertrektijd van de kinderen is.   
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder niet voldoet aan de getoetste criteria in bovenstaande 
periode op het gebied van de beroepskracht-kindratio. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal 
beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 
8 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   
Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag 
minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   
Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag 
minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum 
gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
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De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf 
aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum 
gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk 
wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Annet Bouma) 
• Observaties (binnenkomst, drink- en eetmoment, vrij spel, buiten spelen.) 

• 
Verklaringen omtrent het gedrag (van nieuwe stagiaire ingezien op locatie en digitaal 
vastgelegd) 

• BBL-contracten (ingezien op locatie) 

• 
Plaatsingslijsten (periode 11-04-2016 t/m 12-05-2016 opgevraagd per mail en ontvangen op  
19-05-2016) 

• 
Presentielijsten (periode 11-04-2016 t/m 12-05-2016 opgevraagd per mail en ontvangen op  
19-05-2016) 

• 
Personeelsrooster (periode 11-04-2016 t/m 12-05-2016 opgevraagd per mail en ontvangen op 
19-05-2016) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en 
gezondheid’ belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum.  
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.  
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast 
welke risico's de opvang van kinderen met zich mee brengt. Tijdens de inspectie is de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst aan de verschillende ruimtes en 
aan de praktijk. 
  
BSO 't Roekeltsje maakt gebruik van het instrument van Risicomonitor waarin de risico-
inventarisaties veiligheid en gezondheid apart worden vastgelegd. 
  
De risico-inventarisatie is op 17-05-2016 uitgevoerd door de houder. Niet alle gebruikte ruimtes 
zijn opgenomen in de risico-inventarisatie. De entree en de sanitaire ruimte ontbreken. 
  
In de risico-inventarisatie zijn geen nieuwe risico's benoemd. 
In het plan van aanpak wordt verwezen naar protocollen en huisregels. 
  
De houder informeert de beroepskrachten over de uitkomsten van, en wijzigingen in  de risico-
inventarisatie in het werkoverleg.  
  
Er wordt gewerkt met verbeterformulieren die tijdens het werkoverleg (1x per maand) worden 
behandeld en geëvalueerd. 
  
Het meldingsformulier ongevallen waar BSO 't Roekeltsje mee werkt, is aanwezig op de locatie en 
voldoet aan de voorwaarden. 
  
Er zijn afgelopen jaar 4 ongevallen geregistreerd. 
  
Conclusie: 
De houder voldoet niet aan de getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  
   

 
Meldcode kindermishandeling 

 
Ter versterking van de aanpak van kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 de 'Wet meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling' van kracht.  
  
Buitenschoolse opvang It Roekeltsje werkt met de meldcode kindermishandeling van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang (juli 2013) waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die 
gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel geweld. 
De sociale kaart is aangepast op de organisatie en op de gemeente. 
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Uit het gesprek met de houder en de beroepskrachten blijkt dat zij bekend zijn met de meldcode.  
De meldcode is voor de beroepskrachten inzichtelijk op de vestiging. 
  
De beroepskrachten hebben recentelijk een training huiselijk geweld gevolgd. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de 
getoetste criteria van de meldcode kindermishandeling. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Annet Bouma) 
• Interview anderen (pedagogisch medewerker) 
• Observaties (binnenkomst, drink- en eetmoment, vrij spel, buiten spelen.) 

• 
Risico-inventarisatie veiligheid (opgevraagd per mail en ontvangen op 19-05-2016 versie 17 
mei 2016) 

• 
Risico-inventarisatie gezondheid (opgevraagd per mail en ontvangen op 19-05-2016 versie 17 
mei 2016) 

• Actieplan veiligheid (opgevraagd per mail en ontvangen op 19-05-2016 versie 17 mei 2016) 
• Actieplan gezondheid (opgevraagd per mail en ontvangen op 19-05-2016 versie 17-05-2016) 
• Ongevallenregistratie (formulier ingezien op locatie) 
• Meldcode kindermishandeling (ingezien op locatie versie juli 2013) 
• Certificaat training huiselijk geweld. 
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Ouderrecht 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’ 
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 
een oordeel op basis van de wettelijke criteria.  
  
 
Klachten en geschillen 2016 

 
De houder treft een schriftelijke regeling voor de afhandeling van klachten en een openbaar 
jaarverslag over de klachtenregeling voor ouders en oudercommissie over 2015. Daarnaast dient 
de houder aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie. 
  
Vanaf 1 januari 2016 dient de houder over een interne klachtenregeling te beschikken. 
BSO 't Roekeltsje beschikt over een interne klachtenregeling. De toezichthouder heeft nog niet alle 
informatie om de gestelde voorwaarden over de klachtenregeling te kunnen beoordelen. 
  
Vanaf 1 januari 2016 dient de houder aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie. 
Kindercentrum 't Roekeltsje is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 
  
Conclusie: 
De houder voldoet aan de criteria van de geschillencommissie. De criteria van de klachtenregeling 
zijn vooralsnog niet beoordeeld. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Annet Bouma) 
• Klachtenregeling (opgevraagd per mail en ontvangen op 19-05-2016) 
• website www.geschillencommissie.nl  
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon 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 wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  Nienke Postma 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 

Datum inspectie : 12-05-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 26-05-2016 
Vaststelling inspectierapport : 09-06-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-06-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-06-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 30-06-2016 
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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 gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 
Zienswijze BSO It Roekeltsje naar aanleiding van concept rapport  
 
Naar aanleiding van geconstateerde punten: 

*De risico-inventarisatie is op 17-05-2016 uitgevoerd door de houder. Niet alle gebruikte 
ruimtes zijn opgenomen in de risico-inventarisatie. De entree en de sanitaire ruimte 
ontbreken. 
 
De entree en sanitaire ruimte waren per ongeluk niet opgenomen in de RI. Deze zijn alsnog 
nagezonden en goed bevonden. 
 
*Tevens wordt er geconstateerd dat er door niet consequent hanteren van de breng en 
haaltijden de leidster-kindratio niet voldoende inzichtelijks is. Naar aanleiding van de 
inspectie van vorig jaar was afgesproken dat we alleen de breng en haaltijden van de 
kinderen noteren indien er in de vroege ochtend en de late middag slechts één persoon 
aanwezig is in het kindercentrum. Deze manier van noteren is toen na her inspectie goed 
bevonden. Wij waren in de veronderstelling dat we dit nu op de juiste manier deden.  Naar 
aanleiding van deze inspectie noteren we sinds deze week nu alle breng en haaltijden. 
 
 
7 juni 2016 
Annet Bouma 
Eigenaar KDV It Roekeltsje 
 

 
 
 

 


