
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Boelieboem Dependance (KDV) 

    Boulevard 31 

    4701 EN Roosendaal 

    Registratienummer 112544873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:  GGD West-Brabant 

In opdracht van gemeente: Roosendaal 

Datum inspectie:  19-10-2020 

Type onderzoek:  Nader onderzoek 

Status:    Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 21-10-2020 

EVP ID 358046 



 

2 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 19-10-2020 

Boelieboem Dependance te Roosendaal 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .............................................................................................................................. 3 

Onderzoeksopzet ...................................................................................................................... 3 

Beschouwing ............................................................................................................................ 3 

Advies aan College van B&W ..................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .......................................................................................................... 4 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving .................................................. 4 

Personeel en groepen ............................................................................................................... 5 

Overzicht getoetste inspectie-items .............................................................................................. 7 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving .................................................. 7 

Personeel en groepen ............................................................................................................... 7 

Gegevens voorziening................................................................................................................... 8 

Opvanggegevens ...................................................................................................................... 8 

Gegevens houder...................................................................................................................... 8 

Gegevens toezicht ........................................................................................................................ 8 

Gegevens toezichthouder (GGD) ............................................................................................... 8 

Gegevens opdrachtgever (gemeente)........................................................................................ 8 

Planning ................................................................................................................................... 8 



 

3 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 19-10-2020 

Boelieboem Dependance te Roosendaal 

 

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 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in 

het inspectierapport per domein verder uitgewerkt.   

 

Boelieboem (KDV) Dependance is een kindercentrum gevestigd op de Boulevard 31 te Roosendaal. 

De houder heeft een tweede vestiging (kdv) op de Van Gilselaan 49a Roosendaal.  

Op de dependance wordt opvang geboden aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, 

verdeeld over twee groepen.  

 

Ruimtes: 

entree groepsruimte: 21 m² 

links gelegen groepsruimte: 25 m² 

buitenruimte: 47 m² 

  

Inspectiegeschiedenis 

2017 t/m 2019: jaarlijks onderzoek: de houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

02-03-2020: jaarlijkse inspectie: de houder voldoet niet aan alle beoordeelde wettelijke eisen. 

Er is een overtreding geconstateerd op domein personeel en groepen. 

07-07-2020: incidenteel onderzoek: de houder niet voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Er is een overtreding geconstateerd op domein: 

- registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

- personeel en groepen. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen   

Op verzoek van de gemeente Roosendaal heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden gericht op 

de voorwaarden met betrekking tot: 

- domein registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving, item administratie. 

- domein personeel en groepen, item aantal beroepskrachten en eisen aan de  inzet van 

beroepskrachten en stagiaires 

- domein personeel en groepen, item stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Het onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd op beide vestigingen van 9.00 uur - 9.45 uur. Tijdens het 

nader onderzoek is gebleken dat volgende overtredingen zijn opgelost. Het betreft: 

- domein registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving, item administratie en 

- domein personeel en groepen, item aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van 

beroepskrachten en stagiaires. 

 

De overtreding op het domein personeel en groepen, item stabiliteit van de opvang voor kinderen 

is niet opgelost en de houder voldoet niet aan alle beoordeelde wettelijke eisen.   

 

Advies aan College van B&W 

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

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder ve rplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Administratie 

De toezichthouder heeft alle schriftelijke overeenkomsten van de ingeschreven kinderen  ingezien. 

Deze overeenkomsten tussen houder en ouders voldoen aan de wettelijke eisen.   

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (pedagogisch medewerker) 

 Schriftelijke overeenkomst(en) (Boelieboem (KDV) van Gilselaan en Boelieboem Dependance 

(KDV) Boulevard.) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

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

stagiaires 

Op de aanwezigheidslijsten staat de werkelijke groepsindeling zonder gebruik "van post-it". 

 

Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van  

5 oktober 2020 tot en met 19 oktober 2020 blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen 

voldoet aan de wettelijke eisen.   

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

In de periode van 5 oktober tot en met 19 oktober 2020 vindt er geen locatie overstijgende opvang 

plaats. Dit blijkt uit de kindaanwezigheidslijsten uit genoemde periode, schriftelijke 

overeenkomsten en het gesprek met de beroepskracht op locatie. 

 

De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. De omvang en samenstelling van de stamgroepen 

voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

De houder deelt de ouder en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 

beroepskracht op welke dag aan de desbetreffende stamgroep is toegewezen. Kinderen maken 

gebruik van maximaal twee stamgroep ruimtes gedurende een week. 

 

De houder draagt zorg voor de schriftelijke toestemming van de ouders als een kind in een tweede 

stamgroep wordt opgevangen. Hierbij wordt aangegeven over welke periode de overeenkomst 

geldt en in welke andere stamgroep het kind wordt opgevangen. In het formulier schriftelijke 

toestemming ontbreekt welke specifieke dagen het betreft. De houder dient dit concreet en 

toetsbaar te beschrijven. 

 

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde wettelijke eisen. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroep 

ruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gebruikte bronnen 

 Interview (pedagogisch medewerker) 

 Schriftelijke overeenkomst(en) (Boelieboem (KDV) van Gilselaan en Boelieboem Dependance 

(KDV) Boulevard.) 

 Toestemmingsformulier(en) (opvang tweede stamgroep) 

 Presentielijsten (5 oktober 2020 tot en met 19 oktober 2020) 

 Personeelsrooster (5 oktober 2020 tot en met 19 oktober 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 

kindercentrum en de ouder. 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

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

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 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 bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Boelieboem Dependance 

Aantal kindplaatsen : 12 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Johanna Elisabeth Dymphna Huijskens 

KvK nummer : 20137451 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  E van Peer 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Roosendaal 

Adres : Postbus 5000 

Postcode en plaats : 4700 KA ROOSENDAAL 

 

Planning 

Datum inspectie : 19-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 21-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-10-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 11-11-2020 

 


	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
	Administratie
	Gebruikte bronnen

	Personeel en groepen
	Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
	Administratie

	Personeel en groepen
	Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen


	Gegevens voorziening
	Opvanggegevens
	Gegevens houder

	Gegevens toezicht
	Gegevens toezichthouder (GGD)
	Gegevens opdrachtgever (gemeente)
	Planning


