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Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

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. 
Dit onderzoek is tegelijkertijd uitgevoerd met het jaarlijks onderzoek van de hoofdlocatie van 
kinderdagverblijf RK de Regenboog, gelegen aan Gronsvelderf 105 te Rotterdam. Van de 
bevindingen van het jaarlijks onderzoek van de hoofdlocatie is een apart rapport opgesteld. De 
houder heeft aangegeven geen opvang meer aan te bieden op de Dependance RK de Regenboog, 
gelegen aan de Oude Watering 262 te Rotterdam. Om die reden heeft er geen onderzoek op locatie 
plaats gevonden. Het betreft een papieren onderzoek. 
  

 
Beschouwing 
Feiten over Kinderdagverblijf Dependance RK de Regenboog 
Kinderdagverblijf Dependance RK de Regenboog is onderdeel van de koepelorganisatie 
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) en is met twee groepen gehuisvest in 
een dependance van basisschool De Regenboog. De groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen in 
de leeftijd van 2-4 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De locatie was in 2015 geregistreerd als peuterspeelzaal. Met ingang van 1 maart 2016 is de 
opvangvorm omgezet naar kinderdagverblijf en hierdoor is de locatie opnieuw geregistreerd in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Uit gesprekken met de hoofdleidster en beroepskrachten is gebleken dat er per 24-10-2016 geen 
opvang meer wordt geboden op deze locatie. 
De locatie is nog niet uitgeschreven uit het LRKP. De directeur van basisschool RK de Regenboog 
heeft in mailcontact gemeld dat de locatie 'on hold' is. Tevens heeft de directeur en de 
hoofdleidster aangegeven druk bezig te zijn met voorbereidingen om op een andere locatie de 
Dependance RK de Regenboog voort te zetten. Tot die tijd zijn de kinderen onderverdeeld in 
verschillende groepen op de hoofdlocatie. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Er is een overtreding geconstateerd op het domein 'Kinderopvang in de zin van de Wet 
kinderopvang'. 
De toezichthouder adviseert de houder om de locatie, middels een wijzigingsformulier, uit te 
schrijven uit het LRKP. 
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Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

 

Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek hebben zowel de hoofdleidster als de beroepskrachten als de 
directeur mondeling en/of schriftelijk verklaard geen opvang meer aan te bieden op de 
Dependance RK De Regenboog, gelegen aan de Oude Watering 262 te Rotterdam. 
Per 24-10-2016 wordt er geen opvang meer aangeboden. De kinderen die op de Dependance 
opgevangen werden, zijn onderverdeeld in de verschillende groepen op de hoofdlocatie. 
De toezichthouder heeft uit de gesprekken met de beroepskrachten en het overzicht van de 
geplaatste kinderen op de hoofdlocatie geconcludeerd dat de kinderen op de hoofdlocatie 
opgevangen worden. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek hoofdleidster) 
  Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
 Mailcontact directeur basisschool De Regenboog 
 Overzicht groepsindeling met namen van geplaatste kinderen 
 

 



 

5 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-11-2016 

Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

 

Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 
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Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dependance RK De Regenboog 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 
Adres houder : K.P. van der Mandelelaan 80 
Postcode en plaats : 3062MB ROTTERDAM 
KvK nummer : 40342002 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  Patricia van de  Wijngaard 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rotterdam 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 24-11-2016 
Zienswijze houder : 29-11-2016 
Vaststelling inspectierapport : 29-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 29-11-2016 
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Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Hierbij onze zienswijze op het inspectierapport van dependance RK de Regenboog.  
 
Wij kunnen ons vinden in het inspectieverslag. 
 
Uit het inspectieverslag van de dependance RK de Regenboog blijkt, dat we de locatie moeten 
opheffen. We zitten echter met een probleem. De locatie was open tot de herfstvakantie, het was 
de bedoeling dat ze zouden verhuizen naar een nieuwe locatie. De aanvraag en opzegging hadden 
we ingediend bij de gemeente (LRKP). De gebruikersvergunning was niet in orde voor gebruik 
jonger dan 4 jaar, dus de verhuizing is niet doorgegaan. De peuters zijn daarom tijdelijk op de 
hoofdlocatie geplaatst. 
Deze kinderen staan nog wel geregistreerd op het LRKP-nummer van de dependance, de ouders 
vragen KOT aan en gebruiken dit nummer nog. We zouden nieuwe contracten moeten opstellen en 
ouders zouden hun gegevens moeten wijzigen bij de belasting, terwijl dit binnenkort weer moet 
i.v.m. de verhuizing naar de nieuwe dependance. We hopen voor de voorjaarvakantie zover te 
zijn, dat we de nieuwe locatie kunnen betrekken (de nieuwe gebruikersvergunning ligt ter inzage). 
Voor deze periode willen we graag het LRKP-nummer behouden voor de peuters die daar hebben 
gezeten. Ouders moeten anders erg vaak een nieuw contract tekenen en wijzigingen indienen bij 
de belasting. Het lijkt ons beter nieuwe contracten op te stellen op het moment dat de nieuwe 
dependance in werking treedt. 
De aanvraag voor de verlenging van het LRKP-nummer is bij de gemeente ingediend, wij wachten 
hun beslissing in deze af. Wij hopen op begrip in deze situatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Marian Schuijbroek  
Beleidsondersteuner VVE 

 
 
 

 


