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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Dit nader onderzoek richt zich op alle overtredingen die beschreven staan in de brief die de houder 

van de gemeente heeft ontvangen van 05-10-2021 met als kenmerk: WK033-2021/D.21.1486816 

 

Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten: 

• Een bureauonderzoek van (extra) verkregen zakelijke gegevens en bescheiden. 

• E-mail contact met de houder. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen van het huidig 

onderzoek. Deze bevindingen worden elders in het rapport per onderdeel verder uitgewerkt.  

 

Algemene informatie over het kindercentrum 

Kinderdagverblijf Boartershiem is onderdeel van een particuliere houder. Samen met BSO 

Boartershiem is het KDV gevestigd in verzorgingshuis Leppehiem in Akkrum. 

Het KDV biedt op 5 dagen in de week van 07.00 - 18.00 opvang aan maximaal 13 kinderen in de 

leeftijd van 0 - 4 jaar. Er wordt gewerkt met één stamgroep. 

KDV Boartershiem beschikt over een eigen groepsruimte met aansluitend twee slaapkamers, een 

sanitaire ruimte en een eigen omheinde buitenruimte. 

 

Inspectiegeschiedenis  

Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen drie jaar uitgevoerd: 

04-05-2018: Jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan alle getoetste inspectie-items. 

22-01-2019: Jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan alle getoetste inspectie-items. 

15-03-2019: Onderzoek voor registratie (houderwisseling). Opnemen in landelijk register 

kinderopvang. 

09-01-2020: Jaarlijks onderzoek. Advies handhaven op onderdeel personeel en groepen, koppeling 

VOG. 

08-06-2020: Nader onderzoek. Houder heeft de overtreding hersteld. 

08-07-2020: Incidenteel onderzoek uitbereiding kindplaatsen. Advies wijzigen van het aantal 

kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang van 12 naar 13. 

30-03-2021: Jaarlijks onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum niet aan alle 

inspectie-items voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn. Er zijn overtredingen geconstateerd op 

het onderdeel Personeel en groepen (Koppeling stagiaire, beroepskracht-kind ratio). 

12-10-2021: Incidenteel onderzoek verhuizing. Wijziging opnemen in het Landelijk Register 

Kinderopvang. 
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Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 30-03-2021 is er geconstateerd dat het kindercentrum niet aan 

alle inspectie-items voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn. Er is een overtreding geconstateerd 

op onderstaand onderdeel: 

 

• Personeel en groepen (Koppeling stagiaire, beroepskracht-kind ratio) 

In het huidige onderzoek is bovenstaande overtreding opnieuw beoordeeld. 

 

Conclusie: 

Uit het nader onderzoek is geconstateerd dat de houder de overtreding heeft hersteld. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 30-03-2021 is er geconstateerd dat een van de stagiaires met 

de werkzaamheden is aangevangen voordat deze medewerker met een goedgekeurde verklaring 

omtrent het gedrag staat ingeschreven in het personenregister en voordat de koppeling met de 

houder in het personenregister heeft plaatsgevonden.  

 

Bevindingen huidig onderzoek  

Dit onderdeel is door middel van de (inval)roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de 

weken 45 tot en met 48 getoetst. Daarnaast is informatie opgevraagd bij de houder over nieuwe 

beroepskrachten en stagiaires die in dienst zijn gekomen na 30-03-2021. 

 

De beroepskrachten en beroepskracht in opleiding staan geregistreerd in het personenregister 

kinderopvang. In het register staat vermeld dat zij in het bezit zijn van een goedgekeurde 

verklaring omtrent het gedrag en gekoppeld zijn aan de houder van het kindercentrum. De nieuwe 

medewerkers zijn met de werkzaamheden aangevangen na inschrijving en na de koppeling met de 

houder in het personenregister. 

 

De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 

voldoet aan de getoetste voorwaarde op het onderdeel verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang. 

 

Conclusie: 

De houder heeft de overtreding hersteld. 

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

stagiaires 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 03-03-2021 is er geconstateerd dat de houder niet voldoet aan 

de gestelde eisen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio. De houder zet te weinig 

beroepskrachten in voor het aantal aanwezige kinderen dat wordt opgevangen.  

 

Bevindingen huidig onderzoek 

Dit onderdeel is door middel van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de 

(inval)roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de weken 45 tot en met 48 getoetst. 

 

Uit de steekproef is geconstateerd dat op het kindercentrum op de getoetste dagdelen voldoende 

beroepskrachten ingezet worden voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. De verhouding 

tussen het minimaal aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen is bepaald met 

behulp van de rekentool op de website www.1ratio.nl. 

 

De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 

voldoet aan de getoetste voorwaarden op het onderdeel aantal beroepskrachten en eisen aan de 

inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 
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Conclusie:  

De houder heeft de overtreding hersteld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang (ingezien op 16-12-2021) 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (ontvangen via de mail op 13-12-2021) 

• Presentielijsten van de weken 45 tot en met 48 (ontvangen via de mail op 13-12-2021) 

• Personeelsrooster van de weken 45 tot en met 48 (ontvangen via de mail op 13-12-2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Boartershiem 

Website : http://www.boartershiem.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032749252 

Aantal kindplaatsen : 13 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Nienke van der Berg 

KvK nummer : 73127523 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 

Adres : Postbus 612 

Postcode en plaats : 8901 BK Leeuwarden 

Telefoonnummer : 088-2299222 

Onderzoek uitgevoerd door :  Fardau Eekma  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heerenveen 

Adres : Postbus 15000 

Postcode en plaats : 8440 GA HEERENVEEN 

Planning 

Datum inspectie : 06-12-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 30-12-2021 

 

http://www.boartershiem.nl/

