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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat het beleid in orde is. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Boelieboem (KDV) is een kindercentrum gevestigd op de Van Gilselaan 49a, te Roosendaal. De 

houder heeft een tweede vestiging Boelieboem Dependance (KDV) op de Boulevard 31 te 

Roosendaal. Op de kinderopvangvoorziening wordt opvang geboden aan maximaal 12 kinderen in 

de leeftijd van 0 tot 4 jaar, verdeeld over twee stamgroepen.    

 

groepsruimte 1 (voorzijde) 36 m² 

groepsruimte 2 (achterzijde): 25 m² 

buitenruimte: 51 m²   

 

Onderzoekgeschiedenis 

2018: jaarlijkse inspectie. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

2019: jaarlijkse inspectie. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen na 

herstelaanbod. 

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

07-07-2020: incidenteel onderzoek op basis van klachten. De houder voldoet niet aan de 

beoordeelde wettelijke eisen.  

19-10-2020: nader onderzoek: 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.   

02-12-2020: nader onderzoek: de houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen   

Op verzoek van de gemeente Roosendaal heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden 

wegens uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 12 naar 17. De buitenschoolse opvang is 

beëindigd. 

Tijdens het incidenteel onderzoek op basis van documenten is gebleken dat houder voldoet aan de 

beoordeelde wettelijke eisen.   

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan dat is aangepast op de actualiteit: 

de buitenschoolse opvang is beëindigd en het aantal kindplaatsen van de dagopvang is van 12 naar 

17 gewijzigd. Bij een volgende inspectie zal het pedagogisch beleidsplan op inhoud worden 

beoordeeld. 

De houder van een kindercentrum zal er zorg voor dragen dat in de dagopvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan Boelieboem maart 2021) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Er is voldoende  binnen- en buitenruimte  voor de opvang van 17 kinderen: 

groepsruimte 1 ( gelegen aan de voorzijde van het pand): 36 m²  (10 kindplaatsen) 

groepsruimte 2 ( gelegen aan de achterzijde van het pand): 25 m²  (7 kindplaatsen) 

buitenruimte:  51 m²   

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Landelijk Register Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 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 :  E van Peer  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Roosendaal 

Adres : Postbus 5000 

Postcode en plaats : 4700 KA ROOSENDAAL 

Planning 

Datum inspectie : 03-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 09-03-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-03-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 14-04-2021 
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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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid
	Gebruikte bronnen

	Accommodatie
	Eisen aan ruimtes
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid

	Accommodatie
	Eisen aan ruimtes


	Gegevens voorziening
	Opvanggegevens
	Gegevens houder

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

	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

