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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. 
Het hoofdstuk 'inspectie-items' geeft een duidelijk beeld welke voorwaarden zijn beoordeeld tijdens 
dit onderzoek. 
 

De oordelen zijn gebaseerd op: 
- observaties; 
- documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd; 
- gesprekken met de beroepskrachten; 
- contact met de hoofdleidster. 
  
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
Beschouwing 
Feiten over kinderdagverblijf RK De Regenboog 

Kinderdagverblijf RK de Regenboog is onderdeel van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek 
Onderwijs (RVKO) en is gesitueerd in katholieke basisschool de Regenboog. Er zijn 3 
groepsruimten waar maximaal 48 kinderen, in de leeftijd van 2-4 jaar, per dagdeel worden 
opgevangen. De peuters maken gebruik van een aangrenzende buitenruimte. Het kinderdagverblijf 

is gesubsidieerd en maakt gebruik van het voorschoolse programma Puk en Ko. Het 
kinderdagverblijf hanteert de opvangtijden van een peuterspeelzaal. De kinderen worden 
gedurende een dagdeel per dag opgevangen. Om die reden wordt er niet geslapen tijdens de 
opvang. 
  
  
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 
LRKP. 
Het betreft het eerste jaarlijks onderzoek als kinderdagverblijf. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder voldoet niet aan alle voorwaarden die bij deze jaarlijkse inspectie zijn onderzocht, 

namelijk: 
 Domein 'veiligheid en gezondheid'; betreft risico-inventarisatie veiligheid 
 Domein 'ouderrecht'; betreft het instellen van een oudercommissie 
  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op het domein 'personeel en groepen'; betreft VOG 
stagiaire. 

Er zijn opmerkingen geplaatst bij de domeinen 'pedagogisch klimaat' (betreft pedagogisch 
beleidsplan) en 'ouderrecht' (betreft informatie). 
  
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Er zijn overtredingen geconstateerd op de volgende domeinen: 

 veiligheid en gezondheid: risico-inventarisatie veiligheid 
 ouderrecht: instellen oudercommissie 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Kinderdagverblijf RK De Regenboog hanteert haar eigen pedagogisch beleidsplan. In het 
pedagogisch beleidsplan is onder meer het volgende beschreven: 
 een in duidelijke en observeerbare termen beschreven visie waarop de 4 basisdoelen 

gewaarborgd worden; 
 een duidelijke en observeerbare beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de 

leeftijdsopbouw van de stamgroep; 
 de achterwachtregeling; 

 het vierogenprincipe; 
 een in duidelijke en observeerbare termen beschreven wijze waarop beroepskrachten in de 

dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en 
ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen 
bieden; 

 een in duidelijke en observeerbare termen beschreven wijze waarop beroepskrachten in de 
dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze 

zij daarbij ondersteund worden. 
  
Het kinderdagverblijf heeft het aantal opvanguren, de doelgroep en werkwijze van een 
peuterspeelzaal. In schoolvakantieperioden vindt er geen opvang plaats. Er zijn altijd twee 
beroepskrachten aanwezig. Derhalve zijn de voorwaarden betreffende de omschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 

ingezet (eventueel in afwijking van de beroepskracht-kindratio) niet van toepassing voor de locatie. 
Conform de harmonisering bezoeken de peuters de opvang gedurende 2 of 4 dagdelen per week. 
Er kunnen geen extra dagdelen afgenomen worden. Om die reden is de voorwaarde met betrekking 
tot het afnemen van extra dagdelen niet van toepassing en niet beoordeeld. 
  

Opmerking: 
De houder beschrijft in haar beleidsplan dat het plan 1 keer per jaar geëvalueerd en aangepast of 

uitgebreid wordt. Op dit moment is het plan nog niet geheel aan de harmonisatie aangepast. Er 
wordt bijvoorbeeld gesproken over peuterspeelzaal. Het aantal dagdelen dat de kinderen de 
opvang bezoeken staat nog beschreven op 4 á 5 dagdelen per week. Deze informatie dient nog 
aangepast te worden. 
  
  
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 

  
  
  
 
 
Pedagogische praktijk 

 
De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 

  
- emotionele veiligheid 
- persoonlijke competentie 
- sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 

  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
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Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 

  
De observatie heeft plaats gevonden in de volgende groepen: 
 Kabouters; tijdens interactief voorlezen en buiten spelen 

 Draakjes; tijdens vrij spel, activiteit 'schrijfdans' en het vieren van een verjaardag. 
  
Persoonlijke competentie 
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
  
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
  
Observatie groep Kabouters: 
De beroepskracht leest in een kleine kring een boekje voor aan een 6-tal kinderen. Op de 
grond liggen een aantal voorwerpen die in relatie staan tot het verhaal van het boek. Tijdens het 
voorlezen is er ruimte om te reageren, ervaringen op te doen door te praten over wat er gebeurt in 

het verhaal. De beroepskracht legt de link naar de voorwerpen. In het verhaal komt een egeltje 

voor. De beroepskracht pakt een egeltje die gemaakt is van natuurlijke materialen. De kinderen 
mogen om de beurt voelen aan het egeltje en vertellen wat ze voelen. De beroepskracht laat ook 
blaadjes zien en benoemt dat deze 'ritselen'. De kinderen die willen, mogen met hun voeten tussen 
de blaadjes lopen. Aan het einde van het verhaal benoemt de beroepskracht nogmaals welke 
voorwerpen er voor kwamen in het boek en legt de link met het naar buiten gaan door bijvoorbeeld 
te vragen: "Zullen we bij het buiten spelen ook eekhoorntjes zien?" 

  
Emotionele veiligheid 
Indicator: Er heerst een ontspannen en open sfeer in de groep 
  
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 
tonen blijdschap, plezier en trots. 

  
Observatie groep Draakjes: 
  
De kinderen zijn allemaal aan het spelen. Op tafel ligt een activiteit klaar voor 'schrijfdans'. De 
stagiaire start de activiteit. De kinderen kiezen zelf of ze mee willen doen. Als de kinderen bezig 

zijn, komt er een meisje bij de activiteit kijken. De beroepskracht vraagt aan het meisje of zij ook 

mee wilt doen. Het meisje reageert positief en zij mag ook aan tafel komen zitten. Tegelijkertijd 
willen er nog een tweetal kinderen meedoen met de activiteit. De beroepskracht pakt blaadjes en 
wasco krijtjes. De kinderen bewegen met hun vingers in de lucht, ze maken 'een wandeling door 
de lucht', alvorens zij met een wasco krijtje bewegingen maken op papier. De beroepskracht 
ondersteunt hierbij door te vragen: "Kan jij om de blaadjes heen kleuren, en om de spinnen?". De 
kinderen hebben zichtbaar plezier en laten hun schrijfdans aan de beroepskracht zien. De 
beroepskracht complimenteert de kinderen. 

  
Het vierogenprincipe is overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
  
  
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 

voldaan is aan de wettelijke vereisten. 
  

  
  
  
  

  
  
 
 
Voorschoolse educatie 
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Het kindercentrum is 4 dagen per week, gedurende 8 dagdelen geopend. Per dagdeel wordt er 3 
uur opvang aangeboden. Daarmee biedt het voldoende uren voor voorschoolse educatie. 

  
Voor de voorschoolse educatie wordt gebruik gemaakt van programma Puk. Op het moment van 
inspectie is het thema: Eet smakelijk in combinatie met Herfst. 

  
Dagelijks zijn er 2 VVE gecertificeerde beroepskrachten aanwezig op de groep. De groepsgrootte is 
maximaal 16 kinderen. 
  
Tijdens de inspectie zijn de VVE-certificaten van 12 beroepskrachten, een invalkracht en de intern 
begeleider ingezien. 
  

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op dat voldoet aan de voorschriften. 
  
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek en mailcontact hoofdleidster) 

  Interview anderen (Aanwezige beroepskrachten) 

  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan (Peuterspeelzaal RK De Regenboog 2015-2020) 
  VVE-certificaten 
  Opleidingsplan voorschoolse educatie (Peuterspeelzaal RK De Regenboog 2016-2017) 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bij deze steekproef zijn de verklaringen omtrent het gedrag beoordeeld van 2 beroepskrachten en 
3 stagiaires. De overige VOG's van de beroepskrachten zijn tijdens het jaarlijks onderzoek, bij de 
toenmalige peuterspeelzaal, in 2015 beoordeeld. 

  
Overleg en overreding: 
Eén van de stagiaires is niet in het bezit van een VOG en heeft deze niet vóór aanvang van de 
werkzaamheden bij het kindercentrum overlegd. De houder vraagt per direct een VOG aan en 
volgens afspraak mag de betreffende stagiaire niet op de groep ingezet worden tot het moment 
van afgifte VOG. De houder heeft op 15-11-2016 per mail aangegeven dat de VOG voor de 
stagiaire aangevraagd is. De toezichthouder heeft binnen het opstellen van het concept 

inspectierapport de VOG van de stagiaire ontvangen. 

  
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  
  
  
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een 
passende beroepskwalificatie conform CAO Kinderopvang. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke 
vereisten. 

 
 
Opvang in groepen 
 
De dagopvang bestaat uit 6 stamgroepen, verdeeld over 3 stamgroepruimtes: 
  

Groep Leeftijd Max. aantal kinderen 

Kabouters  2-4 jaar  16 

Droomvlucht  2-4 jaar  16 

Draakjes  2-4 jaar  16 

Hans en Grietjes  2-4 jaar  16 

Roodkapje  2-4 jaar  16 

Dwergen  2-4 jaar  16 

  
De volgende groepen delen een stamgroepruimte: 
Kabouters + Droomvlucht 
Draakjes + Hans en Grietjes 
Roodkapje + Dwergen 

  
De groepen vangen op de volgende dagen kinderen op: 
Kabouters:          maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagmiddag, vrijdagochtend 
Droomvlucht:      maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagochtend, vrijdagmiddag 

Draakjes:            maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagochtend, vrijdagmiddag 
Hans en Grietjes: maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagmiddag, vrijdagochtend 
Roodkapje:          maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagochtend, vrijdagmiddag 

Dwergen:            maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagmiddag, vrijdagochtend 
  
Omvang en samenstelling van de groep voldoen aan de wettelijke vereisten. 
  
Er wordt voldaan aan de eis dat ieder kind maximaal drie vaste beroepskrachten heeft, waarvan er 
dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. 
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Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 

Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen: 
 Er zijn 13 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar aanwezig in de groep Kabouters met 2 

beroepskrachten en 1 stagiaire. 
 Er zijn 11 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar aanwezig in de groep Draakjes met 2 

beroepskrachten en 1 stagiaire. 
  

Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

Op het kinderdagverblijf is Nederlands de voertaal en de documenten zijn geschreven in het 

Nederlands. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek en mailcontact hoofdleidster) 
  Interview anderen (Aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Voor de inventarisatie veiligheid is gebruik gemaakt van de papieren methode van Consument en 
Veiligheid. Voor de inventarisatie gezondheid is gebruik gemaakt van de papieren methode van het 
LCHV. 

  
Kinderdagverblijf RK De Regenboog voert jaarlijks een inventarisatie van de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s uit. De risico's worden per groepsruimte door de beroepskrachten 
geïnventariseerd. De protocollen worden terugkerend in vergaderingen besproken. 
  
  
Uit onderzoek blijkt dat de risico-inventarisatie veiligheid niet de actuele situatie beschrijft. 

In de praktijk zijn meer risico's aanwezig dan in de risico-inventarisatie staan beschreven: 

 Tijdens het onderzoek werden er, voor het vieren van een verjaardag, echte kaarsjes gebruikt. 
Het gebruik van echte kaarsjes met de eventuele risico's en acties die daarbij horen staan niet 
beschreven in de risico-inventarisatie. 

 Op het aanrecht in de groep Draakjes staat een aquarium met vissen. De eventuele risico's 
zijn niet beschreven. 

 Een aantal stopcontacten in de groep Draakjes zijn niet beveiligd. 

  
De risico-inventarisatie in de groep Draakjes is niet volledig. De risico's van bladzijde 20, 22 en 24 
zijn niet geïnventariseerd. 
De risico's met betrekking tot de veerkip zijn niet goed ingeschat. 
  
Alle genoemde voorbeelden dienen slechts ter illustratie en tonen aan dat het beleid op het gebied 

van veiligheid en gezondheid niet voldoet aan wettelijke vereisten. 
  
Het actieplan veiligheid komt voort uit de inventarisatie van de aanwezige risico's. Daar de risico-
inventarisatie veiligheid niet actueel is en niet compleet is uitgevoerd, is het actieplan veiligheid 
ook niet volledig opgesteld. 
In het plan van aanpak veiligheid is de borging opgenomen evenals duidelijk gemaakt dat de 

protocollen terugkerend worden besproken. 

Er is echter geen streefdatum en gerealiseerde datum beschreven. In de actieplannen is niet 
zichtbaar of de acties inmiddels uitgevoerd zijn. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
maatregelen dient aan 1 persoon gekoppeld te worden. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  
   

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de 

samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 
Meldcode kindermishandeling 
 

De houder heeft een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. 
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De beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldplicht. 

De meldcode wordt in ieder geval jaarlijks in het teamoverleg besproken. 
  
Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen zij moeten nemen bij 

een vermoeden van kindermishandeling en op welke signalen zij kunnen letten. 
  
Op grond van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groep is geconcludeerd 
dat de beroepskrachten de meldcode en meldplicht kennen en over het algemeen op een juiste 
wijze in praktijk brengen. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
 

Vierogenprincipe 
 
De houder heeft een algemeen beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 
opleiding bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
  
Verder zijn de volgende voorzieningen getroffen en afspraken gemaakt: 

 Op iedere groep zijn twee beroepskrachten werkzaam 

 Er wordt regelmatig gewerkt met stagiaires 
 Bij de toiletgang is er toezicht via raam en/of open deur 
 Binnen de organisatie lopen collega's, intern begeleiders of leidinggevenden vrij in en uit, 

zodat er onverwacht toezicht kan plaatsvinden. 
 
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek en mailcontact hoofdleidster) 
  Interview anderen (Aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 

  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 
  Meldcode kindermishandeling 
  Pedagogisch beleidsplan (Peuterspeelzaal RK De Regenboog 2015-2020) 

 GGD map op locatie 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Locatie RK De Regenboog heeft de beschikking over drie groepsruimtes, waarin 6 groepen 
opgevangen worden: 
  

  

Naam groep Aantal kinderen Beschikbare m² 

Kabouters/ Droomvlucht  16  57,5 

Draakjes/ Hans en Grietje  16  59,8 

Roodkapje / Dwergen  16  59,4 

  
  
In een groep waar maximaal 16 kinderen opgevangen worden is minimaal 56 m² beschikbare 

binnenruimte vereist. De ruimtes zijn voldoende groot voor het aantal op te vangen kinderen. 
  
  
Het kindercentrum is gevestigd in basisschool RK De Regenboog. De locatie beschikt over een 
eigen ingang, 3 groepsruimten, een sanitaire ruimte en een speelzaal. 
De ruimten zijn ingericht in hoeken, namelijk: een leeshoek, een huishoek, een 
autohoek/bouwhoek. 

  
De groepsruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
  
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  
Het kinderdagverblijf vangt peuters op in de leeftijd van 2-4 jaar en hanteert de openingstijden van 

een peuterspeelzaal. Om die reden worden er geen kinderen gedurende een hele dag 
opgevangen, maar per dagdeel. Gedurende de opvang wordt er niet geslapen. De voorwaarden 
met betrekking tot de slaapruimte zijn niet van toepassing en daarom niet beoordeeld. 

  
  
  

 
 
Buitenspeelruimte 
 
Het bruto oppervlak van de buitenspeelruimte is vanwege de grootte ervan niet opgemeten en oogt 
ruim voldoende (minimaal 144 m² benodigd) voor het maximale aantal kinderen dat tegelijkertijd 
in het kinderdagverblijf opgevangen kan worden. 

  
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over een afgeschermd deel van het totale schoolplein, 
maar kan ook gebruik maken van het grote schoolplein. In theorie kunnen de kinderen te allen 
tijde buiten spelen. In de praktijk wordt er in overleg met de basisschool op het grote schoolplein 
gespeeld, afhankelijk van de behoefte van de peuters op dat moment. Meestal spelen de kinderen 
van het kinderdagverblijf om toerbeurt buiten op het afgeschermde (omheinde) gedeelte. 
  

  

De buitenspeelruimte is passend ingericht. Er staat een zandbak, 2 veerkippen, moestuintje, 2 
activity-speelwandjes en 2 bankjes. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van los spelmateriaal 
zoals onder andere fietsjes, karretjes en een buggy. 
De ruimte is omheind met een hekwerk. Er is een gedeelte van het grote plein afgeschermd met 
hekken waardoor de peuters van het kinderdagverblijf veilig en rustig kunnen spelen. 

 
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
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  Observaties 
  Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders via: 
 de website 
 het pedagogisch beleidsplan 

 dagelijkse gesprekken met de beroepskracht tijdens het ophalen van de kinderen 
 de schoolgids 
  
Ouders worden geïnformeerd over het te voeren beleid zoals onder andere de groepsgrootte, de 
opleidingseisen van de beroepskrachten en de klachtenregeling. 
  
De houder plaatst de inspectierapporten op de website. Het inspectierapport dat op de website 

staat is het rapport van de voormalige peuterspeelzaal. De houder is op de hoogte dat dit 

inspectierapport van het kinderdagverblijf op de website geplaatst moet worden. 
  
  
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen, op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders in de schoolgids en in het pedagogisch 
beleidsplan. 

  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  
Opmerking: 
De houder beschrijft de interne klachtenregeling in zowel het pedagogisch beleidsplan als in de 
schoolgids. De RVKO heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de Geschillencommissie 

Kinderopvang en peuterspeelzalen voor het kinderdagverblijf. Voor de basisscholen zijn zij 
aangesloten bij de Geschillencommissie voor bijzonder onderwijs (GCBO). In het klachtenreglement 
staat duidelijk beschreven bij welke geschillencommissie de ouders van het kinderdagverblijf 
terecht kunnen. In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat het mogelijk is voor ouders 
om te allen tijde een formele klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie. Tevens wordt 
er beschreven dat deze commissie dezelfde is als die van de basisschool RK De Regenboog. De 

houder dient de informatie aan te passen aan de geschillencommissie voor kinderdagverblijven en 

peuterspeelzalen, zodat de informatie eenduidig is en het voor ouders duidelijk is waar zij terecht 
kunnen met hun klacht. 
 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie opgesteld. 

  
  
Kinderdagverblijf RK De Regenboog heeft nog geen oudercommissie ingesteld. Het aantal kinderen 
waarvoor een plaatsingsovereenkomst is afgesloten is meer dan 50. De houder heeft nog geen 
inspanningen verricht om leden te werven. 
De houder heeft aangegeven binnenkort verkiezingen uit te zullen gaan schrijven zodat er daarna 

een oudercommissie opgestart kan worden. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen 
om een oudercommissie in te stellen 

én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 

Klachten en geschillen 2016 
 
De houder heeft een regeling getroffen (interne klachtenregeling) voor de afhandeling van klachten 
over: 
 een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
 de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
  

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
 de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
 de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
 de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
 de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 

 de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
 in het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd. 
 
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hiermee 

wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek en mailcontact hoofdleidster) 
  Interview anderen (Aanwezige beroepskrachten) 
  Reglement oudercommissie 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Klachtenregeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 

problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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) 
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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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 

gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 

EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 

module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
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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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 

twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 

de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 

adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : RK De Regenboog 

Website : http://www.rkregenboog.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
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 : 01-12-2016 
Zienswijze houder : 08-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 09-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 12-12-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Geachte mevrouw P.A. van de wijngaard, 
  
Het bestuur en de directie van RK de Regenboog is akkoord met de bevindingen van de GGD. 

Het is fijn om te lezen dat (bijna) alles goed op orde is. 
  
De aanbevelingen die in het rapport zijn genoemd zijn direct opgepakt en uitgevoerd. 
  
George Leuver 
(directeur RK de Regenboog) 

 
 
 

 


