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CBS De Regenboog te Nieuwaal 

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. 
Het nader onderzoek heeft betrekking op de niet voldane items bij het jaarlijks onderzoek van 03-
04-2018; de verklaringen omtrent gedrag, beroepskwalificatie, mentorschap en instellen 
oudercommissie. Houder heeft hiervoor een aanwijzing van de gemeente Zaltbommel gehad op 20-
09-2018 kenmerk (378194/399226). Met een  hersteltermijn tot 20-02-2019. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen. Deze worden elders in het rapport 
uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving van het kinderdagverblijf (KDV) 
CBS Voorschool De Regenboog is gevestigd in basisschool De Regenboog aan de Kerkstraat 33 te 
Nieuwaal. Het KDV biedt tevens vroeg- en voorschoolse educatie aan (VVE). 
KDV CBS Voorschool De Regenboog is met 16 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK). 
 
Inspectiegeschiedenis 
In de afgelopen drie inspectiejaren zijn er tekortkomingen geconstateerd. 
 In 2016 is er een nader onderzoek uitgevoerd op de domeinen veiligheid en gezondheid en 

ouderrecht. Er werd niet voldaan aan de eisen. Er is later in het jaar een nader onderzoek 
uitgevoerd waarbij er werd voldaan aan de beoordeelde eisen. 

 In 2017 is tijdens het jaarlijks onderzoek naar voren gekomen dat een certificaat VVE ontbrak. 
Gemeente heeft hierop geen handhaving uitgeschreven. 

 In 2018 zijn tijdens het jaarlijks onderzoek enkele tekortkomingen naar voren gekomen. Deze 
worden nu in het nader onderzoek opnieuw beoordeeld. 

 
Bevindingen op hoofdlijnen/conclusie onderzoek 
Er is op 4 februari jl. in opdracht van de gemeente Zaltbommel een nader onderzoek uitgevoerd. 
De tekortkomingen uit het jaarlijks onderzoek van 03-04-2018 zijn opnieuw beoordeeld. Daarbij is 
geconcludeerd dat de voorwaarde 'opname en koppeling in het Personen Register Kinderopvang' 
(PRK) niet voldoet aan de eisen. De overige tekortkomingen zijn opgelost. Voor een verdere 
uitwerking verwijs ik naar het onderstaande rapport. 
 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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CBS De Regenboog te Nieuwaal 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Voorschoolse educatie 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 03-04-2019 waren twee van de drie beroepskrachten nog niet in 
het bezit van een getuigschrift VVE, de methode Doe meer met Bas. Een van de beroepskrachten 
volgde de opleiding voor VVE en verwachtte in september 2018 klaar te zijn. De andere 
beroepskracht had geen VVE getuigschrift, zij is nu niet meer werkzaam bij de Voorschool. 
 
Er zijn momenteel twee beroepskrachten werkzaam bij de Voorschool. Beide zijn in het bezit van 
een VVE certificaat, de methode Doe meer met  Bas. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Certificaten voorschoolse educatie 



 

5 van 10 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 04-02-2019 

CBS De Regenboog te Nieuwaal 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 03-04-2018 is gecontroleerd of de vaste beroepskrachten en 
vrijwilligers in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG) en of 
zij ingeschreven staan in het personenregister kinderopvang (PRK). Hieruit was geconcludeerd dat 
de vaste vrijwilliger niet in het bezit was van een geldige VOG. 
 
Bij dit nader onderzoek is de VOG van de vrijwilliger opnieuw beoordeeld. Deze VOG voldoet aan 
de eisen. 
 
Iedereen die op een kindercentrum werkzaam is dient zich te registreren in het personen register 
kinderopvang (PRK). Vervolgens dient de houder de personen die werkzaam zijn in het 
kindercentrum in het PRK te koppelen aan het kindercentrum. Daarna kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 
Bij controle in het PRK is gebleken dat de vrijwilliger, het bestuur en de overige medewerkers nog 
niet zijn ingeschreven en gekoppeld. In de mail van dd. 11-02-2019 schrijft de houder: "Wij zijn 
bezig om ons te registreren via Digidentity, daarom zijn de personen nog niet gekoppeld aan het 
personenregister en gekoppeld aan de school." 
 
Conclusie 
Het registreren en koppelen in het personenregister van de vrijwilliger is niet uitgevoerd. 
De overige medewerkers zijn ook nog niet geregistreerd en gekoppeld. De voorwaarde voldoet niet 
aan de eisen. 
 
 
 
 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 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)  
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CBS De Regenboog te Nieuwaal 

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek is geconcludeerd dat de voorwaarde omtrent het mentorschap nog 
niet voldeed aan de eisen. Ouders waren nog niet geïnformeerd over het mentorschap en de 
kinderen hadden nog geen mentor toegewezen gekregen. 
 
Het mentorschap is tijdens dit nader onderzoek opnieuw bekeken. De mentorkinderen zijn nu 
verdeeld over de twee beroepskrachten en ook zijn de taken van de mentor op schrift gezet en 
besproken met de beroepskrachten. Ouders zijn middels een brief geïnformeerd. 
 
Conclusie 
Het mentorschap voldoet aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Personen Register Kinderopvang (11-02-2019) 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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CBS De Regenboog te Nieuwaal 

 

Ouderrecht 
 
  
 
Oudercommissie 
 
De Voorschool heeft nog geen zelfstandige oudercommissie (OC). 
 
Voor de Voorschool geldt dat een oudercommissie niet verplicht is aangezien er minder dan 50 
kinderen worden opgevangen. Wel dient er een vorm van alternatieve ouderraadgeving te zijn en 
dient er actief te worden geworven voor een OC. 
Tijdens het jaarlijks onderzoek is geconcludeerd dat ouders het afgelopen jaar niet om advies 
gevraagd waren en ook was niet aangetoond dat ouders actief worden benaderd om zitting te 
nemen in een oudercommissie. 
 
Houder heeft nu via nieuwsbrieven gevraagd aan ouders om zitting te nemen in een 
oudercommissie, tot nu toe heeft dit geen positief resultaat gehad. Daarmee heeft de houder 
voldaan aan zijn inspanningsverplichting ten aanzien van het opzetten van een oudercommissie. 
De wijze waarop houder ouders vraagt om advies (alternatieve ouderraadpleging), is niet 
beoordeeld tijdens dit nader onderzoek. Dit zal tijdens het jaarlijks onderzoek aan de orde komen. 
 
Conclusie 
Houder heeft voldaan aan de inspanningsverplichting voor het opzetten van een oudercommissie. 
 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 mail houder 11-02-2019 
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CBS De Regenboog te Nieuwaal 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
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, en 
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. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 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) 
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CBS De Regenboog te Nieuwaal 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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CBS De Regenboog te Nieuwaal 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : CBS De Regenboog 
Website : http://www.cbsderegenboognieuwaal.nl 
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 : CBS De Regenboog 
Adres houder : Kerkstraat 33 
Postcode en plaats : 5313AP Nieuwaal 
KvK nummer : 40271337 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  C. de Witt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zaltbommel 
Adres : Postbus 10002 
Postcode en plaats : 5300DA Zaltbommel 
 
Planning 
Datum inspectie : 04-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 26-02-2019 
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