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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften 
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

 

Beschouwing 
Feiten over buitenschoolse opvang IKC De Regenboog 
Buitenschoolse opvang IKC De Regenboog is onderdeel van UN1EK Kinderopvang BV en vormt 
samen met de basisschool De Regenboog en een kinderdagverblijf (peuteropvang) het Integraal 

Kindcentrum (IKC) De Regenboog. Er worden maximaal 50 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 
12 jaar opgevangen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 

30-05-2018: Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 

18-01-2017: Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is en zijn er op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
 
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 

 

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

Pedagogisch klimaat 
  
 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 

het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 

 
Het inspectiebezoek heeft plaats gevonden in de zomervakantie. Er is een vakantieprogramma en 
de kinderen zijn in de ochtend en een deel van de middag naar een indoorpretpark geweest. De 
observatie heeft plaats gevonden als de kinderen weer terug zijn op de buitenschoolse 

opvang locatie tijdens vrij spel. 
 
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten.  

 
Observatie: 
Op de dag van het inspectiebezoek is er maar een kleine groep kinderen aanwezig met 1 
beroepskracht. Ondanks dat het een beroepskracht is die af en toe invalt op deze locatie, heeft ze 
wel een goed contact met de kinderen. Ze heeft aandacht voor alle kinderen. De kinderen laten 
haar trots hun gemaakte knutselwerkjes zien, waar ze positief op reageert. Een paar wat oudere 

meiden laat ze hun gang gaan met hun spel, maar houdt ze wel in de gaten. Een kind wat zich 

duidelijk aan het vervelen is vraagt ze wat het graag zou willen doen. Het kind geeft aan dat het 
dat niet goed weet. "Wil je misschien een spelletje doen?" vraagt ze aan het kind. Als het kind 
bevestigend reageert mag het een spel uitzoeken. Het kiest Stratego. Samen zetten ze het spel 
klaar, waarbij ze de spelregels nog even doornemen. 2 jongere kinderen die erbij komen staan 
kijken worden gelijk uitgenodigd mee te spelen: "Kom jij bij mij in het team?" De sfeer is 
ontspannen. 

 
Sociale competentie 
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. 
 
Observatie: 

Een paar kinderen zitten samen aan tafel te tekenen en knutselen. Een van de kinderen heeft met 
behulp van een beker een rondje op het papier getekend. De beker staat op tafel en als een ander 
kind de beker pakt, ontstaat er onenigheid. De beroepskracht vraagt aan de kinderen wat er aan 
de hand is. Ze legt aan het ene kind uit dat het kan vragen of het de beker even kan gebruiken. En 

aan het ander dat je de beker heel goed kan delen, omdat hij het niet de hele tijd nodig heeft. De 
kinderen vinden dit ook en even later is de rust aan tafel terug. 
 

Conclusie: 
Op basis van de observatie van de pedagogische praktijk constateert de toezichthouder dat de 
houder zorgdraagt voor het bieden van verantwoorde kinderopvang. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (inval locatieverantwoordelijke) 

• Interview (Beroepskracht) 
• Observatie(s) 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De gecontroleerde medewerkers zijn in het bezit van een VOG welke voldoet aan de voorschriften 
en zijn aan de houder gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang. 
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende 
beroepskwalificatie. 

 
De door de toezichthouder gecontroleerde pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches beschikken 
over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 

 
 

Aantal beroepskrachten 

Tijdens de vakantieperiode zijn er minder kinderen aanwezig op de buitenschoolse opvang. 
Er zijn nooit meer dan 20 kinderen per dag die zijn aangemeld voor de vakantie-opvang. 
Hiervoor zijn per dag 2 beroepskrachten ingeroosterd. Er wordt gekeken hoeveel kinderen er 
daadwerkelijk komen op een dag en afhankelijk daarvan wordt het aantal beroepskrachten ingezet. 

 

Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

UN1EK Kinderopvang B.V. heeft meerdere kindcentra en heeft voor dit jaar de wijze bepaald 
waarop de pedagogische beleidsmedewerkers/coaches voor het verplicht minimaal aantal uren 

worden ingezet. Deze uren zijn verdeeld over de verschillende kindcentra. 
  
Er zijn 4 pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches aangesteld, welke voldoende gekwalificeerd 
zijn. 
  
Uit de verdeling van de uren blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching gaat ontvangen in de 

uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Dit is schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk voor de 
beroepskrachten en ouders. 
  
De houder heeft de medewerkers en ouders hierover geïnformeerd. 

  
De wijze waarop de verdeling van het verplichte minimaal aantal uren wordt ingevuld zodat iedere 
pedagogisch medewerker coaching ontvangt, wordt in het volgend jaarlijks onderzoek beoordeeld 

door de toezichthouder. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Tijdens de vakantieperiode is er sprake van 1 basisgroep bij buitenschoolse opvang IKC De 
Regenboog met maximaal 20 kinderen. 
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Op woensdag en vrijdag zijn er erg weinig kinderen aanwezig en vindt er geen opvang plaats op 

deze locatie. De kinderen worden dan opgevangen bij buitenschoolse opvang IKC Het Balkon. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskracht) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Pedagogisch coachplan versie 03-02-2019 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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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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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

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. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet 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 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC De Regenboog 
Website : http://www.un1ek.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000034168915 
Aantal kindplaatsen : 50 
 

Gegevens houder 
Naam houder : UN1EK kinderopvang B.V. 
Adres houder : Postbus 3014 
Postcode en plaats : 3130CA Vlaardingen 
KvK nummer : 24416445 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  H. Schaapman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Maassluis 

Adres : Postbus 55 
Postcode en plaats : 3140AB MAASSLUIS 

 

Planning 
Datum inspectie : 06-08-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 08-08-2019 
Zienswijze houder : 09-08-2019 
Vaststelling inspectierapport : 13-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 13-08-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

                                                                                                    Maassluis, 9 augustus 2019 
  
Geachte mevrouw Schaapman, 
  
  
  
Bij deze reageer ik op het concept inspectierapport van de vakantie opvang bij IKC de Regenboog, 
te Maassluis. 

  
  
Wij zijn verheugd met het feit dat er tijdens de inspectie op 6 augustus 2019 geen overtredingen 
zijn geconstateerd, waardoor het advies aan het College van B&W ‘geen handhaving’ is. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
  
i.a. van de directie van IKC de Regenboog 
  
Els Berkeveld, 

Manager IKC Ichthus opvang 

 
 

 
 
 
 
 


