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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over Kinderdagverblijf Boelieboem
Kinderdagverblijf Boelieboem is een kleinschalig kindercentrum gevestigd in Roosendaal. Er wordt
samen met de buitenschoolse opvang Boelieboem gecombineerde opvang aangeboden aan
maximaal 17 kinderen. Het kinderdagverblijf heeft 12 kindplaatsen voor kinderen van 0-4 jaar en
de buitenschoolse opvang heeft 5 kindplaatsen voor kinderen van 4-7 jaar.
Ruimten
Het kindercentrum heeft de beschikking over twee groepsruimten en een buitenspeelruimte:
- ruimte I: bruto oppervlakte van ongeveer 36 m².
- ruimte II: bruto oppervlakte van ongeveer 25 m².
- buitenspeelruimte: 51 m².
Inspectiegeschiedenis
31-01-2013: risicogestuurd toezicht: geen overtredingen geconstateerd
13-05-2014: incidenteel onderzoek, er wordt niet voldaan aan het domein Personeel en groepen
29-07-2014: nader onderzoek: tekortkoming is opgelost
28-10-2014: risicogestuurd toezicht: er wordt niet aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
er wordt niet voldaan aan het domein 'Pedagogisch klimaat', item pedagogisch beleid.
08-01-2015: nader onderzoek: tekortkoming is opgelost.
10-10-2016: jaarlijks inspectie. De houder voldoet aan allee getoetste wettelijke eisen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens deze inspectie dd 31-08-2017 voldoet de houder aan alle getoetste wettelijke eisen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de
wettelijke eisen.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari
2015.
Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:
emotionele veiligheid;
persoonlijke competentie;
sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.
Pedagogische praktijk
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan.
Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van
observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen.
De observatie heeft plaatsgevonden donderdag 31-08-2017 vanaf 15:00 uur. Aanwezig zijn negen
kinderen en drie beroepskrachten.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
Praktijk
De beroepskrachte reageren op een warme en ondersteunende manier op de kinderen. Kinderen
komen uit zichzelf naar hen toe, beroepskrachten accepteren de kinderen zoals ze zijn: regelmatig
geven ze complimentjes, een knuffel en nemen ze kinderen op schoot om samen te kijken naar
wat anderen doen. Zo speelt een beroepskracht met een kind in de buggy, neemt het op de arm en
kijkt rond: "Wat zie jij? Zie jij een auto?". Ze speelt in op wat er in de omgeving gebeurt en
benoemt dat.
Conclusie. Op basis van de observatie is gebleken dat op kinderdagverblijf Boelieboem de
emotionele veiligheid voldoende is gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.
Praktijk
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Ze bieden spelmateriaal
en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn. De kinderen kunnen vrij door de buitenruimte
bewegen, spelen in en rondom het huisje, in de zandbak, sjouwen met zand, spelen met de
fietsjes. De beroepskracht vraagt een van de oudere kinderen of deze aan een andere
beroepskracht een verzoek wil overbrengen. Zonder mankeren en opgewekt doet hij dat.
Conclusie. Op basis van de observatie is gebleken dat op kinderdagverblijf Boelieboem
de persoonlijke competentie voldoende is gewaarborgd.
Sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Praktijk
De beroepskrachten begeleiden de positieve interacties tussen kinderen en helpen hen actief
sociale vaardigheden te ontwikkelen ( op elkaar wachten, niet afpakken maar vragen, etc.) en
benoemen ze het plezier waarmee de kinderen met zandschelpjes en zand in de weer zijn en hoe
goed ze elkaar helpen. Een kind zegt tegen een ander kind: "Ik ga jou helpen." De beroepskracht
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reageert: "Dat is lief van jou." Wanneer een jong kind een ouder kind dat op de fiets zit voortduwt
zegt de beroepskracht:"ooh, ben je [naam kind] helpen met fietsen? Knap hoor."
Conclusie. Op basis van de observatie is gebleken dat op kinderdagverblijf Boelieboem de sociale
competentie voldoende is gewaarborgd.
Overdracht van waarden en normen
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.
Praktijk
De kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en worden herinnerd aan afspraken.
Een kind dat een stuk appel afpakt van een ander krijgt te horen: "Nee, dat mag niet, dat is van
[naam kind]. Jij krijgt van mij rozijntjes." Tegen een kind dat zand omkiepert op de tafel waar de
kinderen eten en drinken zegt de beroepskracht: "Jongens, geen zand op de tafel. Dat vind ik niet
fris." Het kind wordt na enkele keren even apart genomen en rustig toegesproken.
Conclusie. Op basis van de observatie is gebleken dat op kinderdagverblijf Boelieboem
de overdracht van waarden en normen voldoende is gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie.
De beroepskracht-kind-ratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten
en personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Tevens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal is gebruikt.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten
steekproefsgewijs ingezien. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals is opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
Opvang in groepen
De opvang in kinderdagverblijf Boelieboem vindt plaats in twee stamgroepen. In het LRKP is een
registratie voor 12 kinderen dagopvang. Er vindt op deze locatie echter gecombineerde opvang
dagopvang en buitenschoolse opvang plaats. Buitenschoolse opvang Boelieboem staat in het LRKP
geregistreerd met 5 kindplaatsen. Het kindercentrum kan derhalve aan maximaal 17 kinderen
opvang bieden.

Beroepskracht-kindratio
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van week 35
en tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen voldoet aan de
wettelijke eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Johanna Elisabeth Dymphna Huijskens
: 20137451
: Ja

Boelieboem
http://www.boelieboem.nl
12
Nee

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Roosendaal
: Postbus 5000
: 4700KA ROOSENDAAL

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
076-5282000
P. van Eggelen

: 31-08-2017
: 05-09-2017
:
:
:
:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
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