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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. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
Kinderdagverblijf de Regenboog is een kinderdagverblijf, gelegen in het dorp Oud-Alblas met 
uitzicht op weilanden. 
Het kinderdagverblijf bestaat uit een verticale groep met maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0 
tot 4 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis 
2012 regulier onderzoek op alle voorwaarden: waarbij een overtreding werd geconstateerd op 
beroepskracht-kindratio en uitvoering beleid gezondheid 
2013 regulier onderzoek op alle voorwaarden: waarbij er geen tekortkomingen werden 
geconstateerd. 
2014 regulier onderzoek op alle voorwaarden: waarbij een overtreding werd geconstateerd op de 
voorwaarden met betrekking tot de afwijking van de beroepskracht- kindratio. 
  
Huidige inspectie  
Tijdens een onaangekondigde inspectie op 19 september 2014 bij KDV de Regenboog werd een 
overtreding geconstateerd op domein Personeel en groepen;  Item 2.4 Beroepskracht-kindratio 

specifiek op de afwijking.  
  
Op verzoek van de gemeente Molenwaard heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden op de 
volgende 3 voorwaarden namelijk; 
 
• Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 

aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-

kindratio vereist is. 
• De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de 

voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.  
• Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk 

wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio 

 
  
Uit dit nader onderzoek blijkt dat er voldaan wordt aan de voorwaarden horende bij de afwijking 
van beroepskracht- kindratio conform de Wet kinderopvang. Er zijn geen overtredingen meer. 
  
Met de houder zijn nog wel afspraken gemaakt om ook bij een volgende inspectie de afwijking van 
de beroepskracht –kindratio inzichtelijk te maken namelijk door; 
 

• opstellen personeelsrooster, wie heeft gewerkt en de tijden 
• vastleggen werkelijke breng - en haaltijden van de kinderen op de aanwezigheidslijsten 

 
Aangezien dit een nader onderzoek betreft kan de houder geen gebruik maken van het indienen 
van een zienswijze. 
  
  
  
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens het nader onderzoek zijn een aantal documenten beoordeeld. 
  
Het rooster is mondeling met de houder besproken. Er is afgesproken dat het rooster wordt 
vastgelegd waardoor inzichtelijk is wie er welke tijden heeft gewerkt. Zodat niet alleen het 
standaard rooster maar ook het daadwerkelijk gewerkte rooster kan worden meegenomen in de 
beoordeling. 
  
Het rooster dat mondeling werd besproken is alsvolgt; 
 
 maandag dinsdag woensdag  donderdag  vrijdag  
 7.30-17.30  7.30-16.30  7.30-16.30  7.30-16.30  7.30-16.30 
 8.30-16.30  8.30-16.00  8.30-17.00   8.30-16.00  8.30-17.00 
9.00-18.00 
(half uur pauze 
van 13.30-14.00) 

 9.00-18.00 
(half uur pauze 
van 13.30-14.00) 

 9-18.00 
half uur pauze van 
13.30-14.00) 

 9.00-18.00 
(half uur pauze 
van 13.30-14.00) 

9-18.00 
(half uur pauze van 
13.30-14.00) 

(groepshulp  
10-17.00 
 stagiaire 9-17) 

 (groepshulp  
10-17.00 
 stagiaire 9-17) 

 (groepshulp 
 10-17.00 
stagiaire 9-17) 

 11.30-17.30   

       (groepshulp  
10-17.00 stagiaire 
9-17) 

  

  
• De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de 

voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.  

• Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk 
wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio 

 
De afwijking vindt alleen plaats vóór 9.30 en na 16.30 en tijdens de middagpauze. Op de 
donderdagen is er een dienst tot 16.00 echter blijkt uit de kindlijsten dat er kinderen zijn 
opgehaald waardoor er tussen 16.00 en 16.30 niet wordt afgeweken. Tevens blijkt uit het rooster 
en uit de kindlijsten vanaf 19 jan- 13 februari dat minstens de helft van de beroepskrachten wordt 
ingezet tijdens de afwijking, uitgaande van het standaard rooster. 
 
Om de breng - ophaaltijden nog overzichtelijker te maken wordt met de houder afgesproken dat zij 
dagelijks op de kindlijsten bij gaan houden hoe laat de kinderen daadwerkelijk worden gebracht en 
worden opgehaald. Op dit moment staan er ingeschatte tijden (door ouders) die niet altijd 
overeenkomen met de werkelijke tijden. 
  
•  Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 

aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-
kindratio vereist is. 

 
Er is gesproken over pauzetijden. Houder geeft aan dat alleen de dienst van 9-18.00 een half uur 
pauze neemt en de andere beroepskrachten op de groep blijven.  
De dagelijkse totale afwijking zal daardoor niet meer zijn dan de maximale 3 uur de voorwaarde 
voldoet 
 

� In de ochtend wordt er volgens de opgegeven tijden van de ouders meestal 3/4 kwartier á 
een uur afgeweken.  
Als er in de ochtend maximaal 1 uur wordt afgeweken en tijdens de middagpauze 1/2 uur 
dan mag er aan het einde van dag (volgens het rooster) inderdaad ook 1 1/2 uur worden 
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afgeweken. Echter is de afwijking in de ochtend, zoals het rooster laat zien, wel 1 1/2 uur 
dan zal daar aan het einde van de dag met de dienst van 16.30 rekening mee gehouden 
moeten worden zodat maximale 3 uur niet wordt overschreden. 

 
  
Ten tijde van de inspectie, die plaats vond tijdens de middagpauze zijn er 13 kinderen en 3 
beroepskrachten, een groepshulp en stagiaire aanwezig op de groep. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met Mevr. S. Hak) 
• Observaties 
• Presentielijsten (week 19 januari - 13 februari) 
• Personeelsrooster (mondeling besproken) 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Beroepskracht-kindratio 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Christelijk Kinderdagverblijf "De Regenboog" 
Aantal kindplaatsen : 15 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Simone Henriëttte Mechelina Hak-Bogaarts 
KvK nummer : 23092726 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. S. Graus 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Molenwaard 
Adres : Melkwegplein 1 
Postcode en plaats : 2971VR BLESKENSGRAAF CA 
 

Planning 

Datum inspectie : 09-02-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 23-03-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-03-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 31-03-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-03-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 21-04-2015 
 
 

 


