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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 Weesp heeft op 9 januari 2019 een aanwijzing verstuurd en GGD Gooi en 
Vechtstreek de opdracht gegeven om bij kinderdagverblijf De Regenboog een nader onderzoek uit 
te voeren. 

Op 3 mei 2019 heeft het nader onderzoek plaatsgevonden. In dit nader onderzoek zijn items, 
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. 

 
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. Een beroepskracht was 

niet in het bezit van een geldige beroepskwalificatie en was ten tijde van de inspectie niet in het 

bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee de beroepskracht in het 
personenregister kinderopvang geregistreerd en gekoppeld had moeten zijn. Als gevolg hiervan 
werd er niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 
Huidige inspectie 
Op 9 januari 2019 heeft de gemeente Weesp een aanwijzing gestuurd met een geboden 
hersteltermijn van 12 weken op de tekortkomingen. De toezichthouder heeft op 3 mei 2019 een 

nader onderzoek uitgevoerd en de benodigde documenten opgevraagd. Deze zijn binnen de 
gestelde termijn toegezonden door een bestuurslid. 
 
Er is aangetoond dat het pedagogisch beleidsplan en het opleidingsplan zijn gewijzigd en voldoen 
aan de gestelde wet- en regelgeving. Er is geen herhaling geconstateerd op een ontbrekende 
registratie en koppeling in het personenregister kinderopvang met en van een beroepskracht. 

 
De toezichthouder adviseert de handhaving op deze voorwaarden te beëindigen. 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Kinderdagverblijf de Regenboog heeft in het Landelijk Register Kinderopvang een registratie voor 
voorschoolse educatie, de voorwaarden met betrekking tot voorschoolse educatie zijn tijdens dit 

inspectiebezoek beoordeeld. 
Voor de beoordeling van de voorschoolse educatie is opnieuw gekeken naar de inhoud van het 
pedagogisch beleid en opleidingsplan. 

 
De bevindingen van de toezichthouder binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ staan hieronder 
beschreven. 

  
 
Voorschoolse educatie 
 
Kinderdagverblijf De Regenboog maakt gebruik van voorschoolse educatie methode Puk en Ko. Op 
vijf dagdelen per week worden er gedurende minimaal 10 uur per week activiteiten aangeboden die 
gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen; taal, rekenen, motoriek en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit vindt plaats via de methode Puk en Ko. 
Kinderen met een VVE indicatie komen minimaal drie dagdelen naar de opvang. Specifieke 
kenmerken van de methode Puk en Ko zijn in de praktijk terug gezien. Het betreft onder andere de 
grote kring met gekleurde stippen op de vloer, pictogrammen, dagritmekaarten, thematafel en 
handpop Puk.  

 
Beleid en praktijk voorschoolse educatie 

Hieronder volgt een overzicht van de bevindingen ten aanzien van de beschrijvingen in het 
pedagogisch beleidsplan die betrekking hebben op voorschoolse educatie. Deze overzichten kunnen 
gebruikt worden door de Inspectie van het Onderwijs bij het toezicht op Voor- en Vroegschoolse 
educatie. 
De toezichthouder heeft het document ‘herschreven beleidsplan SWP november 2018 clean 25 feb 
2019’ met betrekking tot de VVE items op inhoud beoordeeld.  

 

Beschrijving van: Concreet en toetsbaar: 

a. de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse 
educatie en de wijze waarop deze visie is 
te herkennen in het aanbod van 
activiteiten 

‘Het bieden van een plek waar kinderen van twee tot 

vier jaar zich veilig en beschermd voelen, waar kinderen 
zich optimaal kunnen ontplooien in een stimulerend 
pedagogisch klimaat en waar ieder kind zich kan 

ontwikkelen tot zelfstandige, sociale individuen met 
zelfvertrouwen. Wij hebben als peuterklas voor dit 
programma gekozen, omdat : Omdat wij het belangrijk 

vinden dat de peuters die vanuit onze peuterklas naar 
de basisschool gaan, taalvaardig zijn. Puk en Ko werkt 
met vaste thema’s dat lijkt op zich niet nieuws, maar 
deze thema’s zijn specifiek gericht op taal’.  
Voldoende concreet  
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Opleidingsplan 
De houder heeft voor iedere locatie waar voorschoolse educatie wordt aangeboden een 
opleidingsplan opgesteld, versie ‘Opleidingsplan SWP def 29 januari 2019’ waarin tot uiting komt 
op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden 

onderhouden.  

 

Het opleidingsplan besteedt aandacht aan de ontwikkeling van de beroepskrachten op het gebied 
van: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling 
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie 

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie 
 
Of de uitvoering jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld zal bij een inspectie na 1 
juli 2019 worden beoordeeld. 

 
Conclusie 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van voorschoolse educatie is 
voldaan. De eerder geconstateerde tekortkomingen zijn hersteld. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Pedagogisch beleidsplan (versie herschreven beleidsplan SWP november 2018 clean 25 feb 
2019) 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (SWP def 29 januari 2019) 
 Email contact met mw. B. Rootsaert, namens bestuur SWP 
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Personeel en groepen 
 
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het 
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het 
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke 
randvoorwaarden. De houder dient daarnaast zorg te dragen voor de juiste verhouding tussen het 
aantal beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio). 

 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring van de Minister van Justitie en Veiligheid 
waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval 
in de kinderopvang. De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat de houder zelf en 
de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het bezit zijn van een geldige 

Verklaring Omtrent het Gedrag en dat deze ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister 
kinderopvang. 
 
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. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Voor het opnieuw beoordelen van deze voorwaarden is ten eerste gevraagd wat de recente situatie 

is met betrekking tot personeelsaanname en -bezetting. 
Er is een nieuwe medewerker aangenomen. Op 13 mei 2019 is het personenregister geraadpleegd 
en is geconstateerd dat deze medewerker op 23 mei 2018 is geregistreerd en op 19 maart 2019 
gekoppeld aan de Stichting Weesper Peuterklassen. Ook zijn de overige 
beroepskrachten, vrijwilligers en bestuurslid, in het personenregister geregistreerd en gekoppeld. 
 

Conclusie 
Er is geen nieuwe overtreding geconstateerd. 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van Verklaring Omtrent het 
Gedrag is voldaan. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

 
De nieuw aangenomen beroepskracht is in het bezit van een kwalificatie die is opgenomen in de 

meest recente cao, namelijk Onderwijsassistent-4. 
 
Conclusie 
Er is geen nieuwe overtreding geconstateerd. 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarde ten aanzien van opleidingseisen is voldaan. 
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Aantal beroepskrachten 
 
Van de maanden april en mei 2019 zijn de personeelsroosters opgevraagd en hieruit blijkt dat er 

iedere dag voldoende gediplomeerde beroepskrachten op de groep werkten. 
 
Conclusie 
Er is geen nieuwe overtreding geconstateerd. 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van het aantal beroepskrachten 
is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Personen Register Kinderopvang (13 mei 2019) 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 

 Personeelsrooster (april en mei 2019) 
 Email contact met mw. B. Rootsaert, namens bestuur SWP en mw. M. Nijsen 

bestuursvoorzitter SWP 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een 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 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 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 : 03-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 16-05-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-05-2019 
 
 
 
 

 
 
 

 


