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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 

Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Leeuwarden heeft GGD Fryslân op 6 november 2019 een nader 
onderzoek uitgevoerd bij Kinderdagverblijf it Roekeltsje in Warten. 
 
Dit nader onderzoek richt zich, in opdracht van de gemeente, op de overtreding die beschreven 
staat in de brief die de houder van de gemeente Leeuwarden heeft ontvangen (d.d. 18 oktober 
2019, onder nummer Z 213217-2019). 
 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. 
Bij dit nader onderzoek d.d. 6 november 2019 zijn de overtredingen zoals in de brief van de 
gemeente Leeuwarden staan omschreven opnieuw beoordeeld. 
 
 
Conclusie:  
De conclusie is dat de houder de tekortkomingen heeft hersteld en derhalve voldoet aan de 
toetsingseisen die gelden voor de overtredingen. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
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 op de website www.1ratio.nl. Bij 
minimaal tien uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio 

gedurende maximaal drie uur per dag. In het pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke 

tijden wel en op welke tijden niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Dit kan per 

weekdag verschillen, maar moet wel voor elke week hetzelfde zijn. 
  
 

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

De overtreding waarop dit nader onderzoek is gebaseerd is als volgt omschreven: 
 
Uit de steekproef blijkt dat de houder niet aan kan tonen op de aanwezigheidsroosters hoe de 
beroepskrachten worden ingezet op de verschillende groepen. Er staat niet duidelijk omschreven 
welke beroepskracht wordt ingezet op welke groep. Achter elke beroepskracht staan de 
verschillende groepen genoteerd zonder de specifieke tijden dat de beroepskracht op deze groep 
aanwezig is. Hierdoor is niet af te lezen of de houder voldoet aan beroepskracht-kindratio en de 
maximaal aantal vaste gezichten per kind. De toezichthouder heeft tweemaal aanvullende 
informatie hierover opgevraagd. 
 
Bij het nader onderzoek heeft de houder een andere manier van roosteren en bezettingsoverzicht 
aangeleverd zodat er aangetoond kan worden hoe de BKR tot stand komt. 
Tijdens dit onderzoek is het rooster van de maand oktober 2019 beoordeeld. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder hiermee voldoet aan de 
getoetste criteria op het item; Aantal beroepskrachten. 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Presentielijsten (oktober 2019) 
• Personeelsrooster (oktober 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : It Roekeltsje KDV 
Website : http://www.roekeltsje.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000006902790 
Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

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 :  Frans Schoutsen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leeuwarden 
Adres : Postbus 21000 
Postcode en plaats : 8900 JA Leeuwarden 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 20-11-2019 
 
 
 
 
 
 


