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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. 
Het nader onderzoek is uitgevoerd na aanwijzing, verstuurd door de gemeente Rotterdam d.d. 22 
december 2016, met kenmerk FET. 16.272. 
Tegelijkertijd met dit nader onderzoek is het jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De bevindingen van 

het jaarlijks onderzoek zijn vastgelegd in een separaat inspectierapport. 
  
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 2 

groepsruimten waarin maximaal 32 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 & Ko. Het 
kinderdagverblijf hanteert de opvangtijden van een peuterspeelzaal. De kinderen worden 
gedurende een ochtenddagdeel of een middagdagdeel opgevangen, waardoor er niet geslapen 
wordt tijdens de opvang. 

  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden: 
 13-02-2017: nader onderzoek. Hierbij is de overtreding op het domein veiligheid en 

gezondheid opgeheven. De overtreding op het domein ouderrecht is geen onderdeel van dit 
nader onderzoek. De hersteltermijn loopt tot 22-06-2017. 

 01-11-2016: jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen 

'veiligheid en gezondheid' en 'ouderrecht'. 
  
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. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De toezichthouder adviseert het handhavingstraject te beëindigen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Ouderrecht 

 
  
 
Oudercommissie 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 01-11-2016 heeft de toezichthouder het volgende 
geconstateerd: 
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. 

  
Voortgang: 
Locatie RK De Regenboog (hoofdlocatie) werkt nauw samen met de Dépendance RK De 
Regenboog. De inspanningen die verricht worden om een (gezamenlijke) oudercommissie in te 
stellen zijn voor beide locaties gelijk. Tijdens het onderzoek na registratie bij KDV Dépendance RK 
De Regenboog d.d. 29-05-2017 is gebleken dat Dépendance RK De Regenboog inspanningen heeft 
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 
Dépendance). Deze betrokken ouders komen in de week van 12 juni 2017 bij elkaar. 
  
Voor het inrichten van een OC heeft RK De Regenboog (evenals Dépendance 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. 

  
Tijdens dit nader onderzoek is het volgende gebleken: 
De adjunct-directeur heeft per mail, toegestuurd aan de toezichthouder op d.d. 30-10-2017, laten 
weten dat er een gezamenlijke oudercommissie voor de locaties KDV RK De Regenboog en KDV 

Dépendance RK De Regenboog ingesteld is, bestaande uit 3 leden.  
Vanuit KDV RK De Regenboog (hoofdlocatie) nemen er 2 leden zitting in de gezamenlijke 
oudercommissie. 
In het reglement oudercommissie, dat de RVKO opgesteld heeft, staat beschreven dat de 
oudercommissie uit minimaal 2 en maximaal 4 leden bestaat. 
Daar het om twee verschillende locaties gaat, die gezamenlijk vergaderen via de gezamenlijke 
oudercommissie, dient iedere locatie over een eigen oudercommissie te beschikken die ten 

minste uit 2 leden bestaat. 
Locatie RK De Regenboog voldoet aan de voorwaarden. 
  
Tevens heeft de adjunct-directeur per mail laten weten de volgende inspanningen te verrichten om 
leden voor de oudercommissie te werven: 
  

 Tijdens de inschrijving van nieuwe kinderen; 

 Door middel van het plaatsen van oproepen in de ouderinfo; 
 In het algemeen worden ouders gevraagd tijdens de ouderavonden; 
 Via persoonlijke benadering. 
  
  
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
De toezichthouder adviseert de handhaving te beëindigen. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact adjunct-directeur RK De 

Regenboog) 
 Notulen oudercommissie (06-07-2017) 
 LRKP 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

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 : 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 : 03-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-11-2017 
 
 
 

 
 
 
 

 


