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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 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

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.  

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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 beschrijft de houder concreet en toetsbaar welke specifieke dagen het betreft.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. A. Huijskens) 

 Toestemmingsformulier(en) (toestemmingsformulier opvang tweede stamgroep oktober 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Boelieboem 

Website : http://www.boelieboem.nl 

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 :  A. Nuiten  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Roosendaal 

Adres : Postbus 5000 

Postcode en plaats : 4700 KA ROOSENDAAL 

Planning 

Datum inspectie : 02-12-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 02-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-12-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 23-12-2020 
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