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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. 
 
Dit nader onderzoek richt zich op de tekortkomingen die beschreven staan in het inspectierapport 
van 12 mei 2016. In het handhavingsbesluit van de gemeente Leeuwarden d.d. 30 juni 2016 is 
opgelegd dat de houder de tekortkomingen binnen 2 weken te dient te herstellen. GGD Fryslân 
heeft op verzoek van gemeente Leeuwarden een steekproef uitgevoerd in de vorm van een nader 
onderzoek. 
  
Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden; 
• Een bezoek aan de vestiging; 
• Een interview met de beroepskracht. 
 

 
Beschouwing 

Op verzoek van de gemeente Leeuwarden heeft GGD Fryslân op 25 juli 2016 een onaangekondigd 
nader onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang It Roekeltsje te Warten. 
  
Algemene informatie 
Buitenschoolse opvang It Roekeltsje is een particuliere kinderopvang. De buitenschoolse opvang is 
samen met kinderdagverblijf It Roekeltsje gehuisvest in een voormalig schoolgebouw. 
  
De buitenschoolse opvang biedt opvang in 1 stamgroep 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 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 12 mei 2016 is gebleken dat buitenschoolse opvang It 
Roekeltsje niet aan alle inspectie-items voldoet, die in dit onderzoek getoetst zijn. Er is een 
tekortkomingen geconstateerd op het item: 
 
• Beroepskracht-kindratio 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. Het college 
neemt het advies over. 
  
  
Huidig onderzoek 
Uit het nader onderzoek is gebleken dat de houder de overtredingen op het item 'beroepskracht-
kindratio' volledig heeft hersteld en aan alle eisen voldoet die gesteld zijn aan de beroepskracht-
kindratio. 

 
 
 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

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.  
  
 
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 betreft het begin van de dag, de lunchpauze en het einde van de dag. 
  
Tijdens het nader onderzoek werd er aan de beroepskracht-kindratio voldaan. Er was 1 kind van 5 
jaar aanwezig. Op het KDV werden 3 kinderen opgevangen. De stamgroep KDV en BSO was 
samengevoegd omdat er 1 kind op de BSO werd opgevangen. Er was 1 beroepskracht aanwezig. 
  
De achterwacht is geregeld. 
  
Dit onderdeel is verder door middel van een steekproef uit de feitelijke aanwezigheidslijsten van de 
kinderen en de (inval)roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de periode 27-06-2016 
t/m 25-07-2016 getoetst. 
  
Uit de steekproef blijkt dat: 
  
• Er daglijsten gebruikt worden waarop de aankomst- en vertrektijden van de kinderen duidelijk 

worden genoteerd. 
• Er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. het afwijken van de beroepskracht-kindratio. 
 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder de tekortkomingen m.b.t. de beroepskracht-kindratio 
volledig heeft hersteld. Er wordt voldaan aan de getoetste criteria in bovenstaande periode op het 
gebied van de beroepskracht-kindratio. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (Gesproken met de beroepskracht) 

• 
Plaatsingslijsten (Periode 27-06-2016 t/m 25-07-2016 ingezien op locatie en digitaal 
vastgelegd) 

• 
Presentielijsten (Periode 27-06-2016 t/m 25-07-2016 ingezien op locatie en digitaal 
vastgelegd) 

• 
Personeelsrooster (Periode 27-06-2016 t/m 25-07-2016 ingezien op locatie en digitaal 
vastgelegd) 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig 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 10 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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 9 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 
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 : 8900 JA LEEUWARDEN 
 

Planning 

Datum inspectie : 25-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 15-08-2016 
 
 

 


