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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Dit betreft het nader onderzoek na aanwijzing met kenmerk FET.16.272, d.d. 22 december 2016. 
  
Het onderzoek heeft zich gericht op: 
 Domein Veiligheid en gezondheid; betreft risico-inventarisatie veiligheid. 
 
De overtreding op het domein 'ouderrecht' is geen onderdeel van deze inspectie, daar het 
hersteltermijn van de overtreding loopt tot 22 juni 2017. 
  
Dit nader onderzoek betreft een papieren onderzoek, er heeft geen inspectie op locatie 
plaatsgevonden. 
De oordelen zijn gebaseerd op: 
- telefonisch contact en mailcontact met de beroepskracht; 
- mailcontact met de hoofdleidster. 

 
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. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van twee groepsruimten. 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. Er wordt niet geslapen tijdens de opvang. 
  
Inspectiegeschiedenis 
01-11-2016: jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen 
'veiligheid en gezondheid' en 'ouderrecht', waarvoor de gemeente Rotterdam een 
handhavingstraject heeft ingezet. 
  
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. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit nader onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
De overtredingen op het domein 'veiligheid en gezondheid' zijn opgeheven. 
De overtreding op het domein 'ouderrecht' is niet beoordeeld tijdens dit nader onderzoek. 
 
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 01-11-2016 heeft de toezichthouder het volgende 
geconstateerd: 
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. 
  
  
Tijdens dit nader onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 
 Het plan van aanpak veiligheid is opnieuw uitgevoerd in november 2016, in alle voor kinderen 

toegankelijke (groeps)ruimtes. Het plan is cyclisch opgesteld, met streefdata en gerealiseerde 
data, gekoppeld aan een verantwoordelijke/ verantwoordelijken voor de uitvoering van de 
acties. De borging is erin opgenomen. De risico's worden goed ingeschat. 

 De risico's, die tijdens het jaarlijks onderzoek in de praktijk zichtbaar waren, zijn opgenomen 
in het actieplan. 

 Het actieplan wordt volgens jaarplanning besproken. 
 De gerealiseerde datums zijn zichtbaar. 
  
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  
Conclusie: 
De overtreding is hierbij opgeheven. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Protocol (veiligheid en gezondheid werk-en huisregels november 2016 versie 2) 
 Actieplan veiligheid (hoofdgebouw november 2016 groep Dwergen en Roodkapje-Droomvlucht 

en Kabouters) 
 Notulen teamoverleg (21-11-2016) 
 Checklist veiligheid 2016-2017 locatie Hoensbroeksingel en hoofdgebouw 
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 Overzicht vergaderingen PSZ 2016-2017 RIE bespreekpunten 
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Ouderrecht 

 
  
 
Oudercommissie 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 01-11-2016 heeft de toezichthouder geconstateerd dat 
kinderdagverblijf RK De Regenboog nog geen oudercommissie ingesteld heeft. Het aantal kinderen 
waarvoor een plaatsingsovereenkomst is afgesloten is meer dan 50. De houder heeft, ten tijde van 
het jaarlijks onderzoek, nog geen inspanningen verricht om leden te werven. De houder heeft 
destijds aangegeven verkiezingen uit te zullen gaan schrijven zodat er daarna een oudercommissie 
opgestart kan worden. 
  
De gemeente heeft in de aanwijzing met kenmerk FET.16.272 d.d. 22 december 2016 een 
hersteltermijn aangegeven van 6 maanden na dagtekening van de verzonden aanwijzing. 
De houder dient voor 22 juni 2017 een oudercommissie ingesteld te hebben voor deze locatie. 
Om die reden is deze voorwaarde niet beoordeeld tijdens dit nader onderzoek. 
  
Deze voorwaarde wordt beoordeeld tijdens het volgend jaarlijks onderzoek. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-11-2016 RK De Regenboog te 

Rotterdam 
 Brief aanwijzing, verstuurd door de gemeente Rotterdam, d.d. 22 december 2016 met 

kenmerk FET.16.272 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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) 
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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 : 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 : 13-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 14-02-2017 
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