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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Het inspectieonderzoek betreft een aantal items zoals: het pedagogisch klimaat, de deskundigheid
van de gastouder, de accommodatie en inrichting. Tevens wordt gekeken of in de betreffende
opvangomgeving de veiligheid en de gezondheid van de kinderen is gewaarborgd. Een overzicht
van de getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te vinden onder ‘Overzicht getoetste
inspectie-items’.
De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 24-7-2019 van 10.30 tot 12.30
uur. Daarnaast zijn er documenten beoordeeld binnen dit onderzoek.

Beschouwing

De voorziening voor gastouderopvang van mevrouw B. Meijer is sinds februari 2014 opgenomen in
het Landelijk register kinderopvang met zes kindplaatsen.
De gastouder vangt op dit moment totaal 7 verschillende kinderen op in haar eigen woning
gedurende 4 dagen in de week. De opvangdagen zijn: maandag t/m donderdag. De leeftijd van de
kinderen is tussen 0 en 3 jaar.
De gastouder wordt bemiddeld door 2 gastouderbureaus; 4 kids en Kroostopvang Groene Rijn.
Inspectiegeschiedenis
In februari 2014 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden voor deze opvanglocatie.
Geconstateerd is dat de houder voldeed aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Huidig inspectie onderzoek
Op 24-7-2019 heeft er een onaangekondigd regulier onderzoek en een documentenonderzoek op
het opvangadres plaats gevonden. Tijdens het inspectiebezoek waren er 4 kinderen aanwezig in de
leeftijd tussen 0 en 2 Jaar.
De gastouder is geïnterviewd, de accommodatie is beoordeeld en de toezichthouder heeft de
pedagogische praktijk geobserveerd. Verder zijn er diverse documenten getoetst.
De gastouder is op de hoogte van het pedagogisch beleid zoals opgesteld door het
gastouderbureau waarvoor zij werkzaam is. Uit het interview en de observatie is gebleken dat zij
handelt volgens dit pedagogisch beleid.
Op basis van de constateringen tijdens het inspectieonderzoek is geconcludeerd dat alle getoetste
items voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

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

Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet
De opvang dient plaats te vinden door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau op het
adres van de gastouder of op het adres van één van de vraagouders.
Registratie
De gastouder wordt bemiddeld door twee gastouderbureaus; 4 Kids en Kroostopvang Groene Rijn.
Er mogen maximaal 6 kinderen tegelijkertijd bij de gastouder worden opgevangen.
De gastouder is meerderjarig en niet inwonend bij een eventuele vraagouder. De opvang vindt
plaats bij de gastouder thuis. De gastouder staat niet op hetzelfde woonadres ingeschreven in de
basisregistratie personen als de ouder of diens partner van het kind aan wie opvang wordt geboden
Conclusie
De gastouderopvang voldoet hiermee aan de voorwaarden uit de definitie voor gastouderopvang in
de zin van de wet.
Gebruikte bronnen




Interview gastouder (24-7-2019)
Personen Register Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang

Pedagogisch klimaat
Bij het beoordelen van het pedagogisch klimaat toetst de toezichthouder of de gastouder handelt
conform het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau waarbij zij is aangesloten.
Het pedagogisch beleid is een belangrijke leidraad voor de gastouder en een toetssteen voor
ouders. Het pedagogisch beleid dient samen met de pedagogische praktijk te leiden tot
verantwoorde gastouderopvang. Hieronder leest u de uitkomsten van het onderzoek.
Pedagogische praktijk
Er heeft een observatie van de pedagogische praktijk plaatsgevonden tijdens het inspectiebezoek
bij de gastouder. Uit het interview met de gastouder blijkt, dat zij op de hoogte is van het
pedagogische beleidsplan van de gastouderbureaus en hiernaar handelt.
Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik
van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (december 2014). Onderstaande
beschrijvingen (schuingedrukt) zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op
locatie geconstateerd.
Tijdens de observatie waren er 4 kinderen aanwezig, in de leeftijd tussen 0 en 2 jaar.
Tijdens de observatie heeft de toezichthouder onder andere het volgende waargenomen:
Emotionele veiligheid
De gastouder benadert de kinderen positief. Er is een vertrouwde relatie tussen de kinderen en de
gastouder. De gastouder probeert de kinderen het gevoel te geven dat ze welkom zijn en zorgt
ervoor dat de kinderen zich thuis voelen.
Gastouder Mw. Meijer is al vele jaren als gastouder werkzaam en zeer ervaren. Het is zichtbaar dat
de gastouder een vertrouwde relatie heeft met de kinderen.
Tijdens de observatie en het interview zit de gastouder buiten met de kinderen. De kinderen zijn
buiten bij de watertafel met water aan het spelen en heerlijk aan het kliederen. Het is warm
buiten. De kinderen hebben speciale UV shirtjes aan. Ze hebben veel plezier samen. De
gastouder houdt tijdens het interview de kinderen goed in de gaten. Het is duidelijk te merken dat
ze de kinderen goed kent.
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Structuur en voorspelbaarheid
De gastouder heeft een eigen structuur en ritme in de dag, dit geeft emotionele veiligheid aan de
kinderen en is voor hen heel herkenbaar. De gastouder kijkt heel erg naar het ritme dat de baby's
aangeven en daartussen heeft ze haar vaste dagprogramma en dingen die dagelijks terugkomen,
zoals fruit eten, liedjes zingen, puzzelen, knutselen, tekenen, spelletjes doen en vooral veel naar
buiten gaan, naar speeltuinen, de geertjeshoeve, de geitenboerderij of de kersenboomgaard. Als ze
op pad gaan worden de kinderen vervoerd in een speciale bakfiets. Elke maand gaat ze met een
andere gastouder en met de kinderen naar een buurthuis, waar dan speciale activiteiten voor de
kinderen worden georganiseerd.
De gastouder werkt veel met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge
kinderen. Feesten en seizoenen worden ook gebruikt als thema. Voor de kinderen heel herkenbaar
en het zorgt ervoor dat een kind zich vertrouwd voelt.
Ook het samen opruimen van speelgoed en materiaal behoort tot de vaste rituelen van de dag.
Persoonlijke en sociale ontwikkeling
De gastouder zorgt dat er tijdens haar opvang een positieve sfeer is waarin: de kinderen leren
omgaan met elkaar in diverse dagelijkse situaties. De gastouder maakt het gemakkelijk dat de
kinderen veel samen doen, zodat zij plezier hebben samen.
De gastouder geeft het kind ruimte om te experimenteren, zelf te ontdekken en te oefenen.
In de woning is voldoende spelmateriaal aanwezig voor verschillende leeftijden. De gastouder vindt
het heel belangrijk dat kinderen veel vrijuit spelen en dingen spelend leren ontdekken.
De gastouder stimuleert het samenspelen met elkaar en laat ook voldoende ruimte voor het
alleen spelen. De gastouder probeert de kinderen te stimuleren om dingen zelf te doen en te leren,
om zo spelenderwijs de zelfstandigheid te bevorderen. Ze begeleidt de kinderen bv. bij het
aankleden en het zinnelijk worden. Ze kijkt hierbij goed naar wat een kind al kan en aangeeft,
probeert grenzen te verleggen, het kind te belonen en geeft veel complimentjes. Bij gedrag
wat ongewenst is of als kinderen elkaar pijn doen, haalt ze de kinderen even uit elkaar. Ze geeft de
kinderen geen kritiek, maar benoemt het gedrag en bespreekt het. Ze keurt niet het kind af, maar
het gedrag.
Als de gastouder tijdens het spelen een van de kinderen iets ziet doen wat ongewenst is, spreekt
ze het kind hierop aan en zegt: 'Niet spugen met het water tegen andere kinderen. Als je het toch
wilt doen, doe het dan maar in dat bakje!'
Later zijn er een paar kinderen die elkaar pijn doen. De gastouder grijpt in en corrigeert het kind
door inzicht te geven in wat het kind fout doet en legt uit hoe het wel moet. Ze zegt; 'Niet leuk wat
je doet, zullen we weer proberen gezellig samen te spelen?'
Een kindje duwt tegen een ander kindje: De gastouder grijpt in en zegt: 'Nee, dat gaan we zo niet
doen!' Ze haalt de kinderen uit elkaar en neemt een kind bij zich op schoot. Ze geeft hem aandacht
en vertelt dat dat dit gedrag niet meer mag en legt geduldig uit waarom niet. Even later gaat het
kind weer enthousiast terug naar de watertafel.
Conclusie
Uit de pedagogische observatie is gebleken dat de gastouder handelt volgens het pedagogisch
beleids-en of werkplan van de gastouderbureaus. De emotionele veiligheid van de kinderen wordt
gewaarborgd, er worden mogelijkheden geboden om te komen tot de ontwikkeling van de
persoonlijke en sociale competentie en normen en waarden worden overgedragen. De
toezichthouder heeft op basis van deze steekproef in de praktijk beoordeeld dat de gastouder
voldoende zorg draagt voor verantwoorde gastouderopvang.

Gebruikte bronnen






Interview gastouder (24-7-2019)
Observatie(s) (24-7-2019)
Website (eigen website)
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan (eigen pedagogisch werkplan)
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Eisen aan de gastouder
In het domein ‘Eisen aan de gastouder’ wordt beoordeeld of de gastouder en alle personen van 18
jaar of ouder die op hetzelfde adres wonen als de gastouder en alle personen van 18 jaar of ouder
die structureel tijdens opvanguren aanwezig zullen zijn op de opvanglocatie, in het bezit zijn van
een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en/of ingeschreven én gekoppeld zijn in het
Personenregister Kinderopvang. Ook wordt getoetst of de gastouder in het bezit is van een
kwalificerend diploma en een geregistreerd certificaat ‘Eerste hulp aan kinderen bij ongevallen’
conform de Regeling Wet Kinderopvang. Ook dient er tijdens de opvang Nederlands gesproken te
worden.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De toezichthouder heeft beoordeeld dat de gastouder, haar partner en haar dochter ouder dan 18
jaar wonend op het opvangadres van de gastouder, geregistreerd zijn in het Personenregister
kinderopvang en gekoppeld zijn aan het gastouderbureau.
Conclusie
De gastouder en haar huisgenoten staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en
zijn gekoppeld aan de gastouderbureaus, conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

Deskundigheid gastouder
De gastouder is in het bezit van een gekwalificeerd diploma en een geregistreerd EHBO certificaat
die voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet kinderopvang, namelijk:
- Diploma; MDGO Agogisch Werk
- EHBO certificaat van het Rode kruis, geldig tot 14-6-2021
Conclusie
Hiermee wordt voldaan aan de eisen omtrent de deskundigheid van de gastouder.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse voertaal wordt gebruikt.
Gebruikte bronnen






Interview gastouder (24-7-2019)
EHBO certificaat
Personen Register Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht

Accommodatie en inrichting
De voorziening waar de gastouder kinderen opvangt dient aan een aantal eisen te voldoen. Zo
dient het opvangadres te beschikken over voldoende speel- en slaapruimte en buitenspeelruimte,
welke afgestemd zijn op het aantal en leeftijd van de op te vangen kinderen. Wanneer er kinderen
opgevangen worden in de leeftijd tot anderhalf jaar, dient er een afzonderlijke slaapruimte
aanwezig te zijn.
De binnen- en buitenruimtes dienen daarnaast veilig en toegankelijk te zijn. De voorziening voor
gastouderopvang moet te allen tijde rookvrij zijn. De voorziening voor gastouderopvang is voorzien
van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het vigerende
Bouwbesluit.
Het aantal kinderen dat een gastouder mag opvangen, wordt per persoon bepaald in samenspraak
met het/de gastouderbureau(s), maar kan in elk geval wettelijk nooit meer dan 6 kinderen
tegelijkertijd zijn en moet voldoen aan de volgende leeftijdsverhouding:
Bij een gastouder mogen maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen worden, waarvan maximaal
5 kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1
jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.
Ook dient er (bij meer dan drie aanwezige kinderen)een achterwacht beschikbaar te zijn die in
geval van calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op het opvangadres.
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Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid
Het opvangadres beschikt over voldoende binnenspeelruimte voor kinderen afgestemd op het
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
De woning waar de opvang plaatsvindt, beschikt over een woonkamer met een open keuken. In de
woonkamer is er voldoende speelruimte voor de kinderen. De woonkamer wordt d.m.v. een
traphekje afgesloten van de keuken. In de keuken mogen de kinderen alleen komen onder toezicht
van de gastouder.
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. De gastouder heeft de
beschikking over twee afgesloten stapel ledikantjes, waar in totaal 4 kinderen kunnen slapen.
Ook zijn er voldoende buitenspeelmogelijkheden voor kinderen in de buurt.
Aangrenzend aan de woonkamer is een ruime afgesloten achtertuin aanwezig waar de kinderen
kunnen spelen. In de achtertuin bevindt zich een watertafel.
De woning is te allen tijde rookvrij en beschikt over voldoende en werkende rookmelders.
Conclusie
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden omtrent de speel- en slaapruimte en
buitenspeelmogelijkheid.

Groepssamenstelling
De gastouder vangt totaal 7 verschillende kinderen op, verspreid over 4 dagen in de week. De
opvangdagen zijn maandag t/m donderdag en de leeftijd van de kinderen is tussen 0 en 3 jaar.
Op de opvangdagen vangt de gastouder totaal 5 kinderen gelijktijdig op;
Maandag: leeftijd kinderen: 1, 1, 1, 2 en 2 jaar.
Dinsdag:
leeftijd kinderen: 0, 1, 2, 2 en 3 jaar.
Woensdag: leeftijd kinderen: 0, 0, 1, 2 en 2 jaar.
Donderdag: leeftijd kinderen; 0, 1, 1, 2 en 3 jaar.
Conclusie
De voorziening van de gastouder voldoet aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de
groepssamenstelling.

Achterwacht
Er worden meer dan 3 kinderen gelijktijdig opgevangen door de gastouder.
Gedurende de opvangperiode is de achterwacht als volgt geregeld: De partner, dochter en
achterbuurvrouw van de gastouder fungeren als achterwacht.
De achterwacht is in geval van calamiteiten goed telefonisch bereikbaar en kan binnen 15 minuten
op de opvanglocatie zijn.

Gebruikte bronnen



Interview gastouder (24-7-2019)
Observatie(s) (24-7-2019)
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Veiligheid en gezondheid
De gastouder dient een beleid te voeren, dat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor kinderen
beperkt. Op het opvangadres dient een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van maximaal
één jaar oud aanwezig te zijn. Deze dient door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder
uitgevoerd en ondertekend te zijn. De inventarisaties moeten zijn toegespitst op het specifieke
opvangadres.
Daarnaast moet de gastouder ervoor zorgen dat eventuele ongevallen die zich hebben voorgedaan
tijdens de opvang worden geregistreerd en dat dit overzicht actueel is en aan de eisen voldoet.
Voorzieningen gastouderopvang spelen ook een belangrijke rol in de signalering en de melding van
vermoedens van kindermishandeling. De kans dat gastouders te maken krijgen met dit onderwerp,
is aanwezig. Hiervoor dient het gastouderbureau een meldcode kindermishandeling te hebben
vastgesteld. De gastouder dient kennis te nemen van en te handelen conform deze meldcode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn op het opvangadres aanwezig en deze zijn
uitgevoerd door de bemiddelingsmedewerker van de gastouderbureaus en de gastouder, van
4 Kids op 3-12-2019 en van Kroostopvang Groene Rijn op 29-10-2018.
De veiligheidsmaatregelen en gezondheidsmaatregelen zijn genomen en bekend bij de gastouder.
Het gastouderbureau heeft naar aanleiding van de risico-inventarisatie maatregelen vastgelegd die
moeten worden genomen om de risico's te beperken. De maatregelen zijn opgenomen in een plan
van aanpak. De gastouder kent de risico's van de opvanglocatie.
De toezichthouder heeft beoordeeld dat de maatregelen zoals opgenomen in het plan van aanpak
wel zijn uitgevoerd.
Conclusie
Uit het interview, documenten en observaties tijdens het inspectiebezoek komt naar voren dat de
gastouder en de opvanglocatie voldoen aan de eisen met betrekking tot het waarborgen van de
veiligheid en gezondheid van de kinderen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het gastouderbureau hanteert de meldcode welke is gebaseerd op het modelreglement ‘protocol
kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’ . Hierin is onder andere
opgenomen het afwegingskader en het stappenplan bij een vermoeden van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
De gastouder is bekend met deze meldcode en de signalen die kunnen duiden op een vermoeden
van kindermishandeling en weet wat wordt verwacht wanneer er sprake is van mogelijke
kindermishandeling. De meldcode is aanwezig op het opvangadres.
Gebruikte bronnen





Interview gastouder (24-7-2019)
Observatie(s) (24-7-2019)
Ongevallenregistratie
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet
Registratie
Een voorziening voor gastouderopvang wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek
heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in
overeenstemming met de wettelijke eisen.
(art. 1.45 lid 3 Wet kinderopvang)
De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan de volgende voorwaarden uit de definitie voor
gastouderopvang in de zin van de wet.
De opvang vindt plaats:
- door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau;
- in een gezinssituatie door een gastouder welke niet de ouder van de op te vangen kinderen is
noch de partner van de vraagouder;
- op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders;
- aan ten hoogste zes kinderen.
De gastouder:
- staat niet op hetzelfde woonadres ingeschreven in de basisregistratie personen als de ouder of
diens partner van het kind aan wie opvang wordt geboden;
- is 18 jaar of ouder;
- heeft geen personeel in dienst.
(art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang)

Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De gastouder voert een zodanig pedagogisch beleid en organiseert de gastouderopvang op
zodanige wijze, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde
gastouderopvang. De gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch
beleidsplan van het gastouderbureau waarbij hij is aangesloten.
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang)

Eisen aan de gastouder
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De volgende personen zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan
ingeschreven in het personenregister kinderopvang:
- de gastouder of voorgenomen gastouder;
- andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder, voor zover
dit tevens de opvanglocatie is, hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben;
- de personen van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn
op de opvanglocatie.
(art 1.56b lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
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De gastouder overlegt op verzoek van het gastouderbureau of de toezichthouder:
- een verklaring omtrent het gedrag van zichzelf, en
- andere personen van achttien jaar en ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder, voor
zover dit tevens de opvanglocatie is, hun hoofdverblijf hebben, of zullen hebben, alsmede
- de personen van achttien jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen
zijn op de opvanglocatie.
De verklaring omtrent het gedrag wordt door de gastouder binnen een door het gastouderbureau
of de toezichthouder gestelde termijn overgelegd en is bij overlegging niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.56b lid 5 Wet kinderopvang)
Deskundigheid gastouder
De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling.
OF
De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari 2012 waaruit blijkt dat
de gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling aangewezen MBO-2
opleiding(en).
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder a en lid 2 Besluit kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 10, 10a en 10b
Regeling Wet kinderopvang)
De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen
conform de ministeriële regeling.
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder b en lid 3 Besluit kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 10d Regeling Wet
kinderopvang)
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
In de voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar
waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese
taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt.
(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)
OF
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het
gastouderbureau vastgestelde gedragscode.
(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)

Accommodatie en inrichting
Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid
De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor
kinderen, waaronder begrepen een voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar op het aantal kinderen
afgestemde afzonderlijke slaapruimte. De ruimte is afgestemd op het aantal kinderen. De
binnenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn
veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder a Regeling kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
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De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden,
afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De buitenruimtes waar de
kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en
passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder b Regeling kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
De voorziening voor gastouderopvang is voorzien van voldoende en goed functionerende
rookmelders conform de eisen uit het vigerende Bouwbesluit.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder c Regeling kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
De voorziening voor gastouderopvang is te allen tijde rookvrij.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder d Regeling kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
Groepssamenstelling
Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5
kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1
jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 13 Regeling kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
Achterwacht
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 Besluit kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 12 Regeling kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
De gastouder zorgt voor een adequate vervanging bij calamiteiten. Dit houdt in dat in ieder geval
bij de opvang van meer dan drie aanwezige kinderen een achterwachtregeling wordt getroffen
waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres
aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 12 Regeling kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder
ondertekende risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, die jaarlijks is opgesteld en is
toegespitst op dat specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is door de
gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 1 Regeling
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
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De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uit het plan van
aanpak binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 2 Regeling
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden actueel is
en voldoet aan de gestelde eisen.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 Besluit kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder c en lid
4 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau voor gastouders
vastgestelde meldcode, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en
adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De gastouder handelt naar de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode.
(art 1.56b lid 1 en art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De gastouder heeft kennis van de handelswijze hoe, indien het de gastouder op enigerlei wijze
bekend is geworden dat de natuurlijke persoon die tevens houder is van het gastouderbureau zich
mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens
een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact te treden met
de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte te doen
bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.
(art 1.51c lid 3 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam gastouder
Opvangadres
Postcode en plaats
Aantal kindplaatsen

Gegevens gastouderbureau(s)

:
:
:
:

Meijer, B.
Nirrewortel 15
3453VP De Meern
6

Naam gastouderbureau
Adres gastouderbureau
Postcode en plaats

: 4Kids
: Marktplein 8
: 8141AG Heino

Naam gastouderbureau
Adres gastouderbureau
Postcode en plaats

: Gastouderbureau Kroostopvang Groene Rijn
: Heereweg 345
: 2161CA Lisse

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
Postbus 16200
3500CE Utrecht
030-2863 227
M. van Bakel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze gastouder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar
gastouder en gastouderbureau(s)
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Utrecht
: Postbus 16200
: 3500CE Utrecht

:
:
:
:
:

24-07-2019
06-08-2019
Niet van toepassing
08-08-2019
08-08-2019

: n.v.t.
: 08-08-2019

Definitief inspectierapport voorziening voor gastouderopvang jaarlijks onderzoek 24-07-2019
Meijer te De Meern

Bijlage: Zienswijze gastouder
De zienswijze betreft een reactie van de gastouder op de inhoud van het inspectierapport.
De gastouder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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