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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
 
Algemeen 

Christelijk kinderdagverblijf De Regenboog is een zelfstandige onderneming die landelijk gelegen is 
in het dorp Oud Alblas. Het kinderdagverblijf biedt opvang in één verticale stamgroep van 
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf heeft beschikking over 

een eigen groepsruimte in het multifunctionele dorpshuis "de Beemd".  
 
Bevindingen huidige inspectie 
De houder heeft een aanvraag tot exploitatie bij de gemeente Molenwaard gedaan, omdat het Chr. 

kinderdagverblijf De Regenboog gaat verhuizen naar een nieuw onderkomen op hetzelfde 
adres. Het onderzoek voor registratie is uitgevoerd op 19 december 2017 en heeft zich gericht op 
de kernzaken uit de Wet Kinderopvang. Het gesprek is gevoerd op de locatie met de houder. Chr. 
kinderdagverblijf De Regenboog heeft het voornemen om 16 kinderen op te vangen in de leeftijd 
van 0-4 jaar. 
  

De beoogde startdatum van exploitatie is 2 januari 2018. 
  
De GGD is van mening dat de exploitatie redelijkerwijs zal gaan plaatsvinden in overeenstemming 
met de gestelde kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels. Het 

advies luidt om deze locatie op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Een onderbouwing per voorwaarde is opgenomen in dit rapport. 
  

Binnen 3 maanden na exploitatie zal er een onderzoek na registratie plaatsvinden. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
 
Kinderopvang in de zin van de Wet 
 
Christelijk kinderdagverblijf De Regenboog zal bedrijfsmatige opvang bieden waarbij er gedurende 

de opvangtijden verzorging, opvoeding en een bijdrage aan de ontwikkeling geleverd zal worden 

aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het basisonderwijs 
voor die kinderen begint. 
  
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 

Er zijn geen bijzonderheden bekend betreffende handhavingstrajecten jegens de houder. De 
houder treft maatregelen om recidive te voorkomen van eerder geconstateerde overtredingen. 
  
De houder van het kindercentrum zal van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het college doen, 
nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
  

  

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 

 LRKP 
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-08-2016 
Christelijk Kinderdagverblijf "De Regenboog" te OUD-ALBLAS 
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Pedagogisch klimaat 

 
 

Pedagogisch beleid 
 
Christelijk kinderdagverblijf De Regenboog heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld waarin 
de visie op de omgang met kinderen is vastgelegd. De visie op de omgang met kinderen kenmerkt 
zich door uit te gaan van het bieden van kinderopvang en het bevorderen van de ontwikkeling van 
kinderen als aanvulling op de opvoeding van thuis onder begeleiding van deskundige leidsters. 

Tevens beschrijft het pedagogisch beleidsplan het volgende uitgangspunt: 
Kinderen ontwikkelen zich volgens een natuurlijk proces, wanneer de omgeving prettig en 
vertrouwd is en wanneer een kind weet dat wij als leidsters rekening houden met zijn karakter en 

behoeften. 
  
De vier wettelijk vastgestelde competenties zijn verweven in de beschrijving van het 
dagprogramma in het beleidsplan. Deze competenties zijn gericht op het bieden van emotionele 

veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van 
normen en waarden tijdens de opvang. 
  
De houder benoemt in zijn pedagogisch beleid het gebruik van de ruimten, het wenbeleid, de 
groepssamenstelling en de maximale omvang van de groep. 
   
De beoordeelde voorwaarden uit het pedagogisch beleidsplan voldoen aan de gestelde 

kwaliteitseisen. De overige voorwaarden worden tijdens het onderzoek na registratie in 2018 
beoordeeld. 
 

 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met Mw. Hak-Boogaarts) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie juni 2013) 
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Personeel en groepen 

 
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent het gedrag Natuurlijk Persoon van de houder, de beroepskrachten en 
de vrijwilliger die ingezet gaan worden op het kinderdagverblijf zijn ingezien. Op het moment van 
de aanvraag is de VOG van de houder niet ouder dan twee maanden. De VOG van de 
beroepskrachten en vrijwilliger zijn afgegeven na 1 maart 2013. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten die ingezet gaan worden op het kinderdagverblijf 
voldoen aan de voorwaarde. 
  

 
Opvang in groepen 
 
Op Chr. kinderdagverblijf De Regenboog vindt de opvang plaats in één stamgroep van maximaal 
16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
  
Tijdens het onderzoek na registratie beoordeelt de toezichthouder of omvang en de samenstelling 

van de groep voldoen aan de wettelijke normen. 
  
Ieder kind maakt gebruik van één stamgroepsruimte gedurende een week. 

 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
De houder is op de hoogte van de wettelijke normen betreft de beroepskracht-kind-ratio. De 
minimale aantal beroepskrachten zal berekend worden met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
  
Tijdens het onderzoek na registratie beoordeelt de toezichthouder of de beroepskracht-kind-ratio 
voldoet aan de wettelijke normen. 
  

 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

De voertaal is Nederlands. 
 
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met Mw. Hak-Boogaarts) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 



7 van 15 
Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 19-12-2017 
Christelijk kinderdagverblijf De Regenboog te Oud-Alblas 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Inventarisatie 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in november 2017 door de 
houder. De inventarisaties zijn uitgevoerd betreffende de actuele situatie: alle voor de kinderen 
toegankelijke ruimtes zijn opgenomen in de inventarisatie. De ingevulde itemlijsten houden 

rekening met de leeftijd van de kinderen. 
  
De gehanteerde itemlijsten voldoen aan de wettelijke criteria en bevatten items uit verschillende 

verplichte thema's zoals verbranding, stoten, snijden, infectieziekten en medisch handelen. 
  
Plan van aanpak 
Het plan van aanpak sluit aan op de inventarisatielijsten. Hieruit blijkt welke maatregelen genomen 

worden om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Preventieve maatregelen 
ten behoeve van de kinderen zijn/worden opgenomen in protocollen (zoals een nieuw 
ventilatieprotocol), huisregels en werkinstructies (zoals een nieuw schoonmaakschema). 
 
 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met Mw. Hak-Boogaarts) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie juni 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

 
 

Binnenruimte 
 
Oppervlakte 
Chr. kinderdagverblijf De Regenboog heeft het voornemen om 16 kinderen op te vangen in de 
leeftijd van 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf gaat gebruik maken van een eigen groepsruimte in het 
multifunctionele dorpshuis "de Beemd" in Oud-Alblas. 

  
Voor 16 kinderen is tenminste 56 m2 binnenspeelruimte nodig. De oppervlakte van het 
kindercentrum bedraagt circa 61.08 m2. Hiermee wordt voldaan aan de eis van 3,5 m2 

binnenspeelruimte per kind. 
  
In onderstaande tabel zijn de oppervlaktes weergegeven: 
  

Groepsruimte Kindaantal Nodige oppervlakte 
in m2 

Aanwezige 
oppervlakte in m2 

Gemiddeld per kind 
beschikbaar 

De 
Regenboog 

16 
kinderen 

56 m2 61.08 m2 3.8 m2 

  
Passende inrichting 
De toezichthouder beoordeelt de inrichting van de binnenspeelruimte tijdens het onderzoek na 
registratie. 
 
Slaapruimte 

Het kinderdagverblijf heeft beschikking over twee afzonderlijke slaapruimten van 11 en 6.73 m2.  
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Oppervlakte 
Chr. kinderdagverblijf De Regenboog gaat gebruik maken van de aangrenzende buitenspeelruimte. 

Deze buitenruimte heeft circa 120 m2 speeloppervlakte. Voor 16 kinderen is minimaal 48 m2 
buitenspeelruimte vereist om te voldoen aan de 3 m2 per aanwezig kind. De buitenspeelruimte is 
toegankelijk en vast beschikbaar. 
  
Passende inrichting 
De buitenspeelruimte is volledig omheind. De buitenspeelruimte is permanent beschikbaar voor de 

kinderen. De toezichthouder beoordeelt de inrichting van de buitenspeelruimte tijdens het 

onderzoek na registratie. 
  
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

Informatie 
 
Gevoerde beleid 
Over het te voeren beleid worden (nieuwe) ouders/verzorgers geïnformeerd middels de website, 
Facebook, het informatieboekje en tijdens het intakegesprek. 
  

Beschikbaarheid rapportages 
Het meest recente inspectierapport van de GGD zal de houder op de website plaatsen. 
  

De toezichthouder beoordeelt inhoudelijk de informatievoorziening naar ouders tijdens het 
onderzoek na registratie. 
  
Klachtenregeling en aansluiting geschillencommissie 

Op de website van Kinderdagverblijf De Regenboog informeert de houder de ouders over de 
landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
 
Oudercommissie 
 
Reglement 

Een reglement oudercommissie is aanwezig, hetgeen voldoet aan de wettelijke vereisten. 
  
Aanwezigheid en samenstelling 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. De toezichthouder beoordeeld de overige 
voorwaarden die betrekking hebben over de samenstelling en de werkwijze van de oudercommissie 
tijdens het onderzoek na registratie. 

 
 
Klachten en geschillen 
 
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang blijkens de registratiegegevens 
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
 

 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met Mw. Hak-Boogaarts) 

 Website 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

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 en lid 2 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 

niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 

van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g 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 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 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) 

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) 
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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) 

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) 

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 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) 

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) 

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) 

 

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) 
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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) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

 

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) 

Klachten en geschillen 

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 een 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 : Christelijk kinderdagverblijf De Regenboog 

Website : http://www.kdv-deregenboog.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Simone Henriëttte Mechelina Hak-Boogaarts 

KvK nummer : 23092726 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

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. M. Bothoff 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Molenwaard 
Adres : Melkwegplein 1 
Postcode en plaats : 2971VR BLESKENSGRAAF CA 
 
Planning 

Datum inspectie : 19-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 19-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 21-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


