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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
De gemeente Wijdemeren heeft op 13 augustus 2019 een aanwijzing verstuurd en GGD Gooi en 
Vechtstreek de opdracht gegeven om bij kinderdagverblijf De Regenboog een nader onderzoek uit 

te voeren. 
Op 21 november 2019 heeft het nader onderzoek plaatsgevonden. In dit nader onderzoek zijn 
voorwaarden, waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw beoordeeld. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
   
Algemeen 
De Regenboog maakt onderdeel uit van de Stichting Weesper Peuterklassen. De locatie is 

gevestigd in basisschool de Hobbedob in de wijk Aetsveld in Weesp. De locatie is alle ochtenden 
geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Kinderdagverblijf De Regenboog is een VVE-geregistreerde locatie. Gemeente Weesp heeft, ten 
behoeve van de subsidieregeling voor peuteropvang, een verordening vastgesteld. Ter informatie 
voor de gemeente zijn tijdens dit onderzoek de volgende afspraken uit de verordening getoetst: 
 

Inspectiegeschiedenis 
De jaarlijkse inspecties van 2016 en 2017 voldeden aan de getoetste items. 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2018 werden overtredingen geconstateerd binnen het domein  
'Pedagogisch klimaat' en 'Personeel en groepen'. Aan enkele voorwaarden met betrekking tot VVE 
in het pedagogisch beleidsplan en het opleidingsplan werd niet voldaan. 
Tijdens het nader onderzoek, dat volgde op 3 mei 2019, bleken de eerder geconstateerde 
overtredingen te zijn hersteld. 

Doordat de contactpersoon benodigde documenten niet had gestuurd werden er overtredingen 
geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 2019 binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat', 
'Personeel en groepen', 'Veiligheid en gezondheid' en 'Ouderrecht'. 
 
Huidige inspectie 
Het nader onderzoek heeft plaatsgevonden op 21 november 2019. 

Met betrekking tot de voorwaarden kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft de 
toezichthouder wederom een overtreding geconstateerd. De toezichthouder adviseert om op deze 
voorwaarde de handhaving te vervolgen. 
De overige overtredingen zijn in voldoende mate hersteld. De toezichthouder adviseert de 

handhaving op deze voorwaarden te beëindigen.  
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
In de wet- regelgeving zijn pedagogische doelen vastgelegd. Om een helder beeld te krijgen van 
beleid, visie en praktijk van de houder zijn enkele voorwaarden, waaraan tijdens het jaarlijks 
onderzoek niet werd voldaan, in het pedagogisch beleidsplan opnieuw beoordeeld. 
 
De bevindingen van de toezichthouder binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ staan hieronder 
beschreven. 

  
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan dat dateert van september 2019. 
 
Het pedagogisch beleidsplan versie 'Herschreven beleidsplan SWP september 2019' geeft een 
concrete beschrijving van de volgende wettelijke onderwerpen: 

 
 De wijze waarop de mentor informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met ouders 

bespreekt 
 Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van extra dagdelen 
 
Conclusie 
Geconcludeerd is dat de eerder geconstateerde tekortkomingen zijn hersteld. Er wordt voldaan aan 

de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van het pedagogisch beleid. 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan (Herschreven beleidsplan SWP | versie september 2019) 
 Email contact met mw. B. Rootsaert (bureau Bergson), contactpersoon houder 
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Personeel en groepen 
De houder dient er zorg voor te dragen dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken 
over de juiste beroepskwalificatie. De kwalificatie-eis staat beschreven in de cao kinderopvang en 
cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
 
De bevindingen van de toezichthouder van de getoetste voorwaarden binnen het domein ‘Personeel 
en groepen’ staan hieronder beschreven. 

  
 

Opleidingseisen 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt nog niet over een diploma waarmee zij 
gekwalificeerd is voor de functie. Zij heeft een diploma Leraar basisonderwijs en volgt aanvullende 
scholing bij een erkende organisatie. 

'Voor de (kandidaat)werknemer die voor 01-01-2019 wordt aangesteld in de functie van 
pedagogisch beleidsmedewerker/ coach en in bezit is van een diploma/ getuigschrift zoals bedoeld 
onder B maar niet in bezit is van een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching 
en/of pedagogiek 0 – 13 jaar, geldt een overgangstermijn van twee jaar, met einddatum 01-01-
2021, om aan de eis van de gevolgde scholing te voldoen'. 
 

De huidige pedagogisch beleidsmedewerker/coach was met zwangerschapsverlof op peildatum 1 
januari 2019. Haar arbeidsovereenkomst is daarna, per 1 april 2019, gewijzigd. In de periode van 
1 januari 2019 tot 1 april 2019 was er geen pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld die 
onder de overgangsregeling viel of over een passende beroepskwalificatie voor de functie 

beschikte. 
Uit een bewijsstuk, ontvangen op 3 december 2019, komt tot uiting dat de beleidsmedewerker 
weliswaar de module 'coaching in de kinderopvang' heeft afgerond maar de module 'Pedagogisch 

beleid in de kinderopvang' nog niet. In de periode tussen het jaarlijks onderzoek van 11 juni 2019, 
waarin de overtreding werd geconstateerd, tot heden heeft de houder er niet voor gezorgd dat er 
een gekwalificeerde pedagogisch beleidsmedewerker/coach is aangesteld. De eerder 
geconstateerde overtreding is hiermee niet hersteld. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van opleidingseisen niet is 

voldaan. 
 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

 Screenshot studieoverzicht HBO Pedagogisch beleidsmederker/coach 
 Email contact met mw. B. Rootsaert (bureau Bergson), contactpersoon houder 

 



 

6 van 13 
Concept inspectierapport dagopvang nader onderzoek 21-11-2019 
De Regenboog te Weesp 

 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen dit domein is opnieuw beoordeeld of de houder voor het kindercentrum een beleid heeft 
geschreven dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de opvang van kinderen zoveel 
mogelijk wordt gewaarborgd. 
 
De bevindingen van de toezichthouder van de getoetste voorwaarden binnen het domein ‘Veiligheid 
en gezondheid’ staan hieronder beschreven. 

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor het kindercentrum een actueel beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en 
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er 
zorg voor dat er bij de Regenboog conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld 
en het samen met de beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, 

implementeren, evalueren en actualiseren. De houder draagt er zorg voor dat het actuele 
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor beroepskrachten, 
stagiairs, vrijwilligers en ouders door het te bespreken tijdens oudercommissievergaderingen, 
teamoverleg en bijzonderheden aan ouders te vermelden in de nieuwsbrief. Een voorbeeld hiervan 
is bijvoorbeeld het aandachtspunt omtrent klein fruit en groente zoals snoeptomaatjes en druiven. 
Ouders is gevraagd om dit te halveren in verband met risico op verstikking. Dit risico is 

meegenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de houder omvat een concrete beschrijving van de 
risico’s die de opvang van kinderen van de Regenboog met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 
 de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
 de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

 het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen; 

 de wijze waarop de achterwacht is geregeld inachtneming van de beroepskracht-kindratio én 
het afwijken daarvan.  

 
De houder heeft voor de voorname risico’s met grote gevolgen een plan van aanpak opgesteld 
waarin voor alle beschreven risico’s de maatregelen, een termijn en de handelswijze indien het 

risico zich toch verwezenlijkt zijn beschreven. 
 
Conclusie 
De eerder geconstateerde overtredingen zijn hersteld. Er wordt voldaan aan de beoordeelde 
voorwaarden ten aanzien van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie Herschreven VG beleid SWP september 2019) 
 Email contact met mw. B. Rootsaert (bureau Bergson), contactpersoon houder 
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Ouderrecht 
Binnen de wet- en regelgeving gelden eisen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder 
de ouders en de oudercommissie betrekt bij en informeert over het beleid. Ouders dienen juist 
geïnformeerd te worden over de gang van zaken in het kindercentrum en over het toezichtsbezoek 
van de GGD. Daarnaast is de klachtenprocedure van het kindercentrum opnieuw gecontroleerd. 
 
Een oudercommissie biedt de ouders de mogelijkheid tot medezeggenschap over de kwaliteit van 

de kinderopvang. Een houder dient zich voldoende in te spannen om een oudercommissie te 
formeren. 
 
De bevindingen van de toezichthouder van de getoetste voorwaarden binnen het domein 

‘Ouderrecht’ staan hieronder beschreven. 
  
 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld en een reglement vastgesteld dat regels bevat over 
het aantal, de wijze van kiezen en de zittingsduur van de leden. 
 
De oudercommissie bepaalt de eigen werkwijze, zij vergaderen zelfstandig. 
Het reglement wordt na instemming van de oudercommissie gewijzigd. 

 
Conclusie 
De eerder geconstateerde overtredingen zijn hersteld. 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van de eisen omtrent 

oudercommissie is voldaan. 
 
 

Klachten en geschillen 

De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten. Zowel over gedragingen 
van de houder en/of personeel jegens ouder en/of kind als over de overeenkomst tussen de houder 
en de ouder. 
Deze regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk indient en 
dat de houder: 
 de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

 de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
 de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
 de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
 de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

 in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd.  

 
De klachtenregeling is op locatie inzichtelijk. Op de website wordt via het pedagogisch beleidsplan 
verwezen naar de klachtenregeling. Een toevoeging kan zijn dat ook op de website het document 
'klachtenregelement' wordt geplaatst. 
 
Conclusie 
De eerder geconstateerde overtredingen zijn hersteld. Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde 

voorwaarden ten aanzien van de eisen omtrent klachten en geschillen is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Reglement oudercommissie (versie oktober 2019) 

 Klachtenregeling (Stichting Weesper Peuterklassen (SWP) | versie september 2019) 
 Email contact met mw. B. Rootsaert (bureau Bergson), contactpersoon houder 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Personeel en groepen 
 

Opleidingseisen 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 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; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Ouderrecht 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum 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 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 
 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie. 
 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 
van de oudercommissie. 
 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten 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. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
van een kindercentrum indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Regenboog 
Vestigingsnummer KvK : 411933520000 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Weesper Peuterklassen 
Adres houder : Singel 4A 
Postcode en plaats : 1381AT Weesp 
Website : www.peuterklassen.nl 
KvK nummer : 41193352 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 
Adres : Postbus 251 
Postcode en plaats : 1400AG Bussum 

Telefoonnummer : 035-6926377 
Onderzoek uitgevoerd door :  K. van  Beek 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weesp 

Adres : Postbus 5099 
Postcode en plaats : 1380GB WEESP 
 

Planning 
Datum inspectie : 21-11-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 10-12-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport :  
Verzenden inspectierapport naar houder :  
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  

 
 
 
 

 
 


