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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. 
  
  
In dit nader onderzoeksrapport komt alleen de overtreding aan bod die tijdens de jaarlijkse 
inspectie d.d. 20-02-2018 is geconstateerd. 
  
Het gaat hierbij om de volgende overtreding: 
 domein pedagogisch klimaat; pedagogisch beleid. 
  
De hersteltermijn hiervoor is drie maanden en is op 20 mei jl. verstreken. De bevindingen van het 
nader onderzoek zijn weergegeven in dit inspectie rapport. 
  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. Na de inspectie geschiedenis 
van buitenschoolse opvang Rehoboth volgt de conclusie van het nader onderzoek. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 
  
 20-02-2018 jaarlijks onderzoek: er is een tekortkoming vastgesteld ten aanzien van de actuele 

voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch beleid. 
 De twee voorgaande jaren zijn er geen tekortkomingen vastgesteld. 
  
  
Conclusie nader onderzoek 
Tijdens het nader onderzoek met betrekking tot het domein Pedagogisch klimaat is er overleg en 
overreding toegepast waarna geen tekortkomingen meer zijn geconstateerd. De toezichthouder 
stelt vast dat met betrekking tot deze tekortkomingen, buitenschoolse opvang Rehoboth nu voldoet 
aan de Wet kinderopvang. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Bevindingen jaarlijks onderzoek 20-02-2018: 
  
Iris Kindcentra hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de organisatie geldende 
beleid staat. Tijdens het onderzoek zijn niet alle actuele getoetste voorwaarden volledig 
beschreven in het beleidsplan en zal tijdens een nader onderzoek opnieuw worden beoordeeld 
worden. 
  
  
Bevindingen nader onderzoek 22-05-2018: 
  
Op 26 maart jl. is al een aangepast beleidsplan binnen gekomen bij de toezichthouder, maar 
tijdens het nader onderzoek blijkt dat de drie uursregeling nog niet concreet wordt beschreven en 
dat er tijdvakken worden aangegeven. De andere items m.b.t. het mentorschap en de taken en de 
wijze van begeleiding van stagiairs zijn voldoende bevonden. 
  
Er is vervolgens de mogelijkheid van overleg en overreding geboden. Binnen het gestelde termijn 
is dit voldoende aangepast en wordt er voldaan aan de gestelde voorwaarden uit de Wet 
kinderopvang. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden bij het domein pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (31-05-2018) 
 mailcontact leidinggevende 
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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 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 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Rehoboth 
Website : http://www.iriskindcentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : IRIS, Stichting voor Christelijke Kindcentra 
Adres houder : Bouwkamp 2 
Postcode en plaats : 8266KL Kampen 
Website : www.iriskampen.nl 
KvK nummer : 52694089 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD IJsselland 
Adres : Postbus 1453 
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE 
Telefoonnummer : 038-4 281 686 
Onderzoek uitgevoerd door :  Inge van Dijk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Kampen 
Adres : Postbus 5009 
Postcode en plaats : 8260GA KAMPEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 15-06-2018 
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