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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 onderzoek na registratie. 
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorwaarden 
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 
  
 

 
Beschouwing 
Feiten over KDV Dependance RK De Regenboog 
Kinderdagverblijf Dependance RK de Regenboog is onderdeel van de Rotterdamse Vereniging voor 
Katholiek Onderwijs (RVKO) en is gesitueerd in basisschool de Barkentijn. Het kinderdagverblijf is 
onlangs verhuisd en staat sinds 13-02-2017 geregistreerd op het adres Hoensbroeksingel 15 te 
Rotterdam.Het betreft echter bestaande opvang. Dependance RK De Regenboog was voorheen 
gevestigd op het adres Oude Watering 262 te Rotterdam. Dependance RK De Regenboog werkt 
nauw samen met kinderdagverblijf RK De Regenboog. De locatie beschikt over 2 groepsruimten 
waarin maximaal 16 kinderen per groep, in de leeftijd van 2-4 jaar, per dagdeel worden 
opgevangen. De peuters maken gebruik van een aangrenzende buitenruimte en een inpandige 
speelzaal. Het kinderdagverblijf is gesubsidieerd en maakt gebruik van het voorschoolse 
programma Puk en Ko. Het kinderdagverblijf hanteert de opvangtijden van een peuterspeelzaal. Er 
wordt niet geslapen tijdens de opvang. 
Het kinderdagverblijf is een 'Lekker Fit' locatie. Dit is een programma van de gemeente Rotterdam 
om Rotterdamse kinderen fitter te maken. Dit betekent dat er extra aandacht is voor intensiever 
bewegen en voor gezond eten en drinken. 
  
Inspectiegeschiedenis 
24-01-2017: onderzoek voor registratie. Er zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen 
'Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving Wet- en regelgeving' en 'Ouderrecht'. Positief 
advies tot opname in het LRKP met 32 kindplaatsen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er heerst een open ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. De beroepskrachten spelen in op de 
behoeften van de kinderen. 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is. 
  
Tijdens dit onderzoek na registratie zijn op de onderzochte items geen overtredingen 
geconstateerd. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderdagverblijf Dependance RK De Regenboog heeft haar eigen pedagogisch werkplan. 
Dit werkplan is beoordeeld tijdens het onderzoek voor registratie d.d. 24-01-2017 en voldoet aan 
de voorschriften. Er zijn geen wijzigingen aangebracht. 
In het werkplan 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. 

  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
  
  
 
 
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. 
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  
De observatie heeft plaats gevonden op een maandagmorgen tijdens het gezamenlijk buitenspelen, 
kringmoment met VVE-activiteit in beide groepen, drinkmoment in groep 'Doornroosje' en vrij spel 
in groep 'Hans & Grietje'. 
  
Situatie: 
Het is een warme zomerdag. De kinderen spelen gezamenlijk buiten. Er is volop schaduw. De 
meeste kinderen spelen in de zandbak of rijden op fietsjes. Tijdens de kringmomenten wordt er 
gesproken over het thema: "Op reis/ vakantie". De kinderen krijgen de mogelijkheid om tijdens het 
vrij spel onder andere te spelen met de attributen van de thema tafel. 
  
Emotionele veiligheid 
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Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
Observatie: 
Als de beroepskracht aangeeft dat de kinderen in de kring mogen komen zitten, begint een kind te 
huilen. Het kind geeft aan naar 'mama' te willen. De beroepskracht vraagt aan het kind of het bij 
haar op schoot wil zitten. Het kind huilt om 'mama'. De andere beroepskracht stelt voor om samen 
met het kind uit de kring te gaan zodat de beroepskracht met de overige kinderen een VVE-
activiteit uit kan voeren. De beroepskracht neemt het kind mee uit de kring. Het voorwerp dat het 
kind in de hand heeft mag meegenomen worden. De beroepskracht vraagt aan het kind wat het 
zou willen gaan doen. Het kind neemt het meegenomen voorwerp mee naar de huishoek en gaat 
daar spelen. De beroepskracht gaat bij het kind zitten en verwoord het ontdekkingsproces. Het 
kind is gestopt met huilen en speelt. 
De beroepskracht geeft aan dat dit kind in de wenfase zit. Wanneer het tijd is om te drinken wil het 
kind niet deelnemen aan het groepsproces. De beroepskracht laat het kind kiezen waar het wil 
drinken. Het kind kiest ervoor om aan een laag tafeltje in de poppenhoek te drinken. Het kind gaat 
rustig drinken. Er heerst een ontspannen sfeer in de groep. 
  
Persoonlijke competentie 
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
  
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich 
uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-ervaringskansen. 
  
Observatie: 
In de groep 'Doornroosje' vertelt de beroepskracht dat het warm weer is. Ze vraagt de kinderen 
wat zij gedaan hebben tijdens het warme weer. Een kind reageert hierop door te zeggen dat zij 
naar het strand is geweest. De beroepskracht maakt een spelletje van het geheel en gaat met de 
kinderen 'fietsen' naar het strand (bewegingen maken met de benen), springen 'in de 
zee', zwemmen in de zee (kinderen lopen achter de beroepskracht aan door het lokaal en maken 
zwembewegingen). De beroepskracht varieert in snel en langzaam zwemmen. Daarna krijgen de 
kinderen ieder een handdoek en worden er spelenderwijs voeten, buik, en haren 'afgedroogd'. 
  
Observatie: 
In de groep 'Hans en Grietje' vertelt de beroepskracht dat Puk (handpop behorend bij VVE-
programma Puk & Ko) nog op vakantie is in België en ze wijst daarbij de foto's aan op het prikbord. 
De beroepskracht benoemt dat ze een voorwerp heeft meegenomen en vraagt de kinderen het 
voorwerp te benoemen. Een kind weet dat het een koffer is. Op het prikbord hangen ook plaatjes 
van een koffer en er wordt gerelateerd aan de koffer van Puk. De beroepskracht doet een spelletje 
door eerst zelf een voorwerp uit de koffer te pakken, te vragen wat het is en de kinderen te laten 
benoemen wat ze er mee kan of waarom juist dat voorwerp meegenomen wordt op vakantie. Om 
de beurt mogen kinderen iets uit de koffer pakken. Er wordt een gesprekje gevoerd over het 
voorwerp. Wanneer een kind bijvoorbeeld slippers uit de koffer haalt wordt er met elkaar gekeken 
of er meerdere kinderen slippers dragen. De kinderen mogen dit zelf benoemen. De beroepskracht 
benoemt tevens begrippen als 'open' en 'dicht'. De kinderen hebben zichtbaar plezier in het spel. 
Een kind staat spontaan op om een voorwerp te pakken. Alle kinderen worden betrokken bij het 
spel. Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat ze de kinderen een bewuste opdracht geeft of 
vraag stelt. Voor sommige kinderen is het belangrijk om bijvoorbeeld woorden te herhalen en 
andere kinderen die de taal machtig zijn, krijgen juist meer verdieping in het spel. 
  
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 voorschriften. 
  
Het vierogenprincipe is overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
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Voorschoolse educatie 
 
Op het kinderdagverblijf worden gedurende 4 dagen per week van 8.45-12.00 uur en van 13.00-
15.30 uur VVE-activiteiten worden aangeboden. Er wordt gewerkt met het VVE-programma Puk en 
Ko. 
Op het moment van inspectie is het thema: 'Op reis/ op vakantie'. 
  
Dagelijks zijn er 2 VVE-gecertificeerde beroepskrachten aanwezig op de groep. De groepsgrootte is 
maximaal 16 kinderen. 
  
De VVE-certificaten van alle beroepskrachten zijn bij een vorige inspectie ingezien. 
  
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek locatieverantwoordelijke) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (2016-2021 Dependance RK De Regenboog, locatie Hoensbroeksingel) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 LRKP 
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Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Sinds het vorig inspectiebezoek zijn geen nieuwe medewerkers en/of stagiaires aangenomen op 
deze locatie. Alle huidige medewerkers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die 
voldoet aan de voorschriften. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Sinds het vorig inspectiebezoek zijn geen nieuwe medewerkers aangenomen. Alle huidige 
medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Het kinderdagverblijf bestaat uit 4 stamgroepen, welke gebruik maken van 2 groepsruimtes; 
  
 Hans en Grietje/ Draakjes 
 Sprookjesboom/ Doornroosje 
  
De groepen worden opgevangen in een ochtendgroep en een middaggroep. 
De kinderen maken gebruik van hun eigen stamgroepruimte. Omvang en samenstelling van de 
groep voldoen aan de voorschriften. 
  
De kinderen worden in de eigen stamgroep opgevangen. Aan het begin van de ochtend en het 
begin van de middag worden de stamgroepen samengevoegd. Dit omdat er kinderen met de 
bakfiets van de hoofdlocatie worden gehaald. Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht-
kindratio. Elk kind maakt van maximaal 2 stamgroepruimten gebruik gedurende de week. Omvang 
en samenstelling voldoen aan de voorschriften. 
  
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. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
  
  
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen: 
  
 er zijn 7 kinderen in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep 

Doornroosje; 
 er zijn 6 kinderen in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Hans & 

Grietje. 
  
Op basis van het gesprek met de beroepskracht, concludeert de toezichthouder dat er niet wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Derhalve is het volgende item niet beoordeeld: 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Op het kinderdagverblijf is Nederlands de voertaal en de documenten zijn geschreven in het 
Nederlands. Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek locatieverantwoordelijke) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
 Overzichtslijst VOG en diploma's 2016 KDV Dependance RK De Regenboog 
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Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De organisatie heeft in november 2016 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
uitgevoerd. De risico-inventarisatie veiligheid is op 06-03-2017 geactualiseerd. De risico's worden 
per groepsruimte door de beroepskrachten geïnventariseerd. Er is hierbij gebruik gemaakt van een 
systeem dat gebaseerd is op de papieren methode van Consument en Veiligheid en de papieren 
methode van het LCHV. De risico-inventarisaties beschrijven de actuele situatie. Er zijn 
actieplannen opgesteld waarbij het cyclisch proces zichtbaar is. De acties zijn gekoppeld aan een 
verantwoordelijk persoon. 
De protocollen en beleidsdocumenten behorend bij de risico-inventarisatie worden volgens een 
jaarplanning besproken en geëvalueerd. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
  
  
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder gebruikt de meldcode kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang, 
versie juli 2013 aangevuld met de Rotterdamse meldcode. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
het handelingsprotocol meldcode RVKO. 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldplicht. De meldcode wordt in ieder geval 
jaarlijks in het teamoverleg besproken. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
  
 
 
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: 
 De groepen worden aan het begin en het eind van een dagdeel samengevoegd; 
 De groepsruimte is rondom voorzien van grote ramen, zodat er altijd van buiten naar binnen 

gekeken kan worden; 
 De toiletten van de peuters bevinden zich naast groepsruimte. De deur van de ingang is 

weggehaald zodat er toezicht mogelijk is; 
 Stagiaires worden ingezet, zij functioneren ook als extra paar ogen; 
 Ander personeel kan regelmatig en onverwachts langs lopen; 
 Er is een open aanspreekcultuur. 
  
Op basis van het voorgaande heeft de houder bij de implementatie van het vierogenprincipe, de 
ruimten en momenten die een hoog risico vormen, voldoende in beeld gebracht. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek locatieverantwoordelijke) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
 Protocol vierogenprincipe 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
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 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch beleidsplan (2016-2021 Dependance RK De Regenboog, locatie Hoensbroeksingel) 
 Overzicht jaarplanning vergaderingen 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
Binnen de locatie worden 2 groepsruimtes en een speellokaal gebruikt. De groepsruimtes 
beschikken over voldoende m² voor het aantal op te vangen kinderen. Er worden maximaal 16 
kinderen per groep opgevangen. De ruimtes hebben de volgende oppervlaktes: 
 Groep Hans & Grietje/ Draakjes heeft een oppervlakte van 52,9 m². Dit is voldoende groot 

voor de opvang van maximaal 15 kinderen; 
 Groep Doornroosje/ Sprookjesboom heeft een oppervlakte van 56,1 m². Dit is voldoende groot 

voor de opvang van maximaal 16 kinderen; 
 Het speellokaal is 95,8 m² groot en kan structureel gebruikt worden. Passend voor 

spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de groepsruimte worden naar evenredigheid 
aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. Dit betekent dat er per groep 47,9 m² aan 
de groepsruimte toegevoegd kan worden. 

  
Doordat het speellokaal structureel gebruikt kan worden, kunnen er per groep maximaal 16 
kinderen worden opgevangen. 
De ruimten zijn ingericht in hoeken; onder andere een huishoek, een bouwhoek en een thematafel. 
Alle hoeken en kasten zijn gelabeld. In de ruimte hangen cijfers op ooghoogte van de kinderen. De 
toezichthouder constateert dat de binnenspeelruimte is ingericht naar de leeftijd- en de 
ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. De binnenruimte voldoet aan de voorschriften 
voor de inrichting van de binnenruimte. 
  
Op de locatie wordt niet geslapen. Om die reden zijn de voorwaarden met betrekking tot de 
slaapruimte niet beoordeeld. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte is passend ingericht. Er staat een zandbak en daarnaast wordt er gebruik 
gemaakt van los spelmateriaal zoals onder andere (loop)fietsjes en ballen. 
  
Voor 32 kindplaatsen is minimaal 96 m² buitenspeelruimte nodig. De houder heeft per mail 
aangegeven dat de buitenspeelruimte een oppervlakte van 850 m² heeft. Hiermee wordt 
ruimschoots voldaan aan de eis van 3 m² buitenspeelruimte per kind. De buitenruimte is voor 
kinderen toegankelijk en aangrenzend aan het kindercentrum. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
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Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

 

Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders onder andere via: 
 de website; 
 het pedagogisch beleidsplan; 
 dagelijkse gesprekken met de beroepskracht tijdens het ophalen van de kinderen; 
 nieuwsbrieven. 
  
Ouders worden geïnformeerd over het te voeren beleid zoals onder andere de groepsgrootte, de 
opleidingseisen van de beroepskrachten en de klachtenregeling. 
De houder heeft het inspectierapport onderzoek voor registratie d.d. 24-01-2017 van het 
kinderdagverblijf op de website geplaatst. 
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 van RK De Regenboog en in het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
In verband met de wetswijziging betreffende het klachtrecht per 1 januari 2016, dient de houder 
een jaarverslag klachten 2016 op te stellen, als er in dat jaar schriftelijke klachten door ouders of 
oudercommissie zijn ingediend. 
Ondanks dat de locatie per 13-02-2017 geregistreerd staat in het LRKP op adres Hoensbroeksingel 
15 te Rotterdam, heeft de houder verklaard dat er in 2016 geen schriftelijke klachten zijn 
ingediend. Het betreft bestaande opvang die verhuisd is. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
  
 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie opgesteld. 
Dependance RK De Regenboog heeft inspanningen verricht om een oudercommissie in te 
stellen. Hierop hebben een aantal mensen gereageerd en aangegeven mogelijk geïnteresseerd te 
zijn ( 2 ouders van de hoofdlocatie en 2 ouders van de Dependance). Deze betrokken ouders 
komen in de week van 12 juni bij elkaar. Het aantal kinderen waarvoor een 
plaatsingsovereenkomst is afgesloten is minder dan 50. Op dit moment neemt er 1 ouder 
vanuit het kinderdagverblijf deel aan de vergaderingen van de MR van basisschool RK De 
Regenboog om de belangen van de ouders van het kinderdagverblijf te behartigen. 
  
Voor het inrichten van een OC heeft Dependance RK De Regenboog de volgende inspanningen 
verricht; 
 Via de wekelijkse ouderinfo is er een oproep gedaan aan de ouders om zich aan te melden 

voor de OC; 
 De ouders hebben een brief toegestuurd gekregen; 
 Tijdens de koffieochtenden met de ouder-consulente is een oproep gedaan aan de ouders. 
  
De houder heeft aangegeven dat zodra de OC ingesteld is, het reglement vastgesteld gaat worden. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek locatieverantwoordelijke) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Website (www.rkregenboog.nl) 
 brief welke toegestuurd is aan ouders 
 certificaat Samen werken aan kwaliteit 2016 van de Geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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) 
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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) 

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) 



 

16 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 29-05-2017 

Dependance RK De Regenboog te Rotterdam 

 

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 of 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 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) 

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 mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden 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 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) 

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) 
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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 die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(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) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dependance RK De Regenboog 
Website : http://www.rkregenboog.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 
Adres houder : Postbus 4250 
Postcode en plaats : 3006AG 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 : 29-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 15-06-2017 
Zienswijze houder : 20-06-2017 
Vaststelling inspectierapport : 20-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

RK de Regenboog is blij met de bevindingen van de GGD beschreven in het concept van KDV 
dependance RK de Regenboog. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Marion Löbker en George Leuver. 
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