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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 aangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Oss vindt er een nader onderzoek plaats bij bso IKC Regenboog. Het 

nader onderzoek richt zich op de voorwaarde waaraan niet werd voldaan tijdens het jaarlijks 

onderzoek op 9 november 2020. Omdat er tijdens het vorige onderzoek, waarin de overtreding is 

geconstateerd, sprake was van verzachtende omstandigheden in verband met de heersende 

Coronapandemie, is het nader onderzoek niet eerder uitgevoerd.  

 

Bevindingen nader onderzoek 7 juli 2021: 

Het huidige nader onderzoek heeft zich gericht binnen het domein 'personeel en groepen' op de 

voorwaarde dat aan ieder kind een mentor toegewezen dient te worden die de ontwikkeling van de 

kinderen volgt. Uit navraag bij de houder en een overzicht van mentorkinderen blijkt dat aan de 

gestelde eisen wordt voldaan.  

 

Conclusie: 

Uit het huidige nader onderzoek is gebleken dat de houder de eerder geconstateerde overtreding 

heeft hersteld, de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar het betreffende domein in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Binnen dit onderwerp is enkel het onderdeel mentorschap beoordeeld. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek bij bso IKC Regenboog d.d. 9 november 2020 is het 

volgende geconstateerd: 

 

Mentorschap 

Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. 

Elk jaar wordt door de mentor een ontwikkelingslijst ingevuld door middel van een 

kindvolgsysteem Kijk! Minimaal 1 keer per jaar vindt er tussen ouders en de mentor een gesprek 

plaats. Bij zorgen zal er eerder een gesprek plaatsvinden. Omdat beide vaste beroepskrachten van 

deze locatie langere tijd niet of beperkt aan het werk zijn, ontbreekt een mentor van de kinderen. 

Er is geen andere beroepskracht aangewezen als mentor voor de kinderen en als eerste 

aanspreekpunt voor de ouders. Ook de ontwikkelingslijsten worden daarom momenteel niet 

ingevuld. Dit voldoet derhalve niet; er dient tijdens de opvang een mentor te zijn voor de kinderen 

en de ouders. 

 

Bevindingen tijdens het nader onderzoek d.d. 7 juli 2021: 

 

Mentorschap: 

Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat er vaste beroepskrachten werkzaam zijn op deze locatie. Alle 

kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. 

Hiervan is een overzicht overlegd waarop de namen van alle kinderen staan vermeld met 

daarachter de naam van de mentor.  

Ieder jaar vult de mentor een ontwikkelingslijst in. AVEM kinderopvang maakt gebruik van het 

kindvolgsysteem Kijk! Minimaal 1 keer per jaar krijgen ouders een uitnodiging voor een gesprek. 

Bij zorgen zal er eerder een gesprek plaatsvinden.    

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• email houder met toelichting 

• overzicht verdeling mentorkinderen - beroepskrachten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO IKC Regenboog 

Website : http://www.avem-kinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 30 

Gegevens houder 

Naam houder : AVEM Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Rossinistraat 9 

Postcode en plaats : 5344 AK Oss 

KvK nummer : 64789047 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. van de  Laar  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340 BA OSS 

Planning 

Datum inspectie : 07-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 04-08-2021 

 

 


