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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Waarom toezicht? 
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, 
peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit 
en de veiligheid en gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede 
kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich 
te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun 
kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 
  
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief 
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de 
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun 
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de 
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en adviseren en het 
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot 
een oplossing te komen. 
  
Waarop is het toezicht gebaseerd? 
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD vindt 
risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat kan, en 
meer waar dat nodig is. 
  
Streng aan de poort 
Per 1 januari 2017 is de landelijke werkwijze 'Strenger aan de Poort' ingaan. Het uitgangspunt van 
deze werkwijze is dat een houder bij aanvang exploitatie verantwoorde kinderopvang kan 
aanbieden. Dit houdt in dat de GGD vooraf intensief toetst om te kijken of de houder redelijkerwijs 
de gestelde kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en Peuterspeelzalen kan waarborgen. 
  

 
Beschouwing 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten 
Gastouderbureau Wijk regelt gastouderopvang sinds 2005. De houder regelt de opvang voor 
kinderen in Wijk bij Duurstede en omgeving. De houder van het gastouderbureau voert zelf alle 
bemiddelingstaken uit. 
  
Recente onderzoeksgeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken van 2014 en 2015 voldeed de houder aan de onderzochte 
kwaliteitseisen. Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2016 is een tekortkoming geconstateerd binnen 
het domein 'Kwaliteitscriteria' op de voorwaarde: 6.1.7; 'De houder evalueert jaarlijks mondeling 
de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast'. 
  
Huidig onderzoek 
In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft op dinsdag 30 mei 2017 het jaarlijks 
toezichtbezoek plaatsgevonden. Gelijktijdig met dit jaarlijks onderzoek heeft er een nader 
onderzoek plaatsgevonden op de tekortkoming geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 
2016. De bevindingen hiervan zijn in het inspectierapport behorende bij dit nader onderzoek terug 
te lezen. 
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Tijdens dit jaarlijkse bezoek zijn de kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht: 
 Pedagogisch beleid; 
 Personeel; 
 Veiligheid en gezondheid; 
 Ouderrecht; 
 Kwaliteit gastouderbureau. 
  
Conclusie 
Tijdens het jaarlijkse onderzoek heeft de houder aangetoond aan de meeste voorwaarden te 
voldoen. Er zijn echter tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' 
en 'Veiligheid en gezondheid'. 
 
 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Het advies tot handhaven geldt voor de volgende voorwaarden: 
 2.2.1: De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders 

het pedagogisch beleid uitvoeren. 
 4.2.1 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de 

volgende elementen bevat: - een stappenplan met omschrijving van de stappen voor het 
omgaan door gastouders met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; - een 
toebedeling van verantwoordelijkheden per gastouder bij de stappen; - specifieke aandacht 
voor bijzondere vormen van geweld; - specifieke aandacht voor de wijze waarop gastouders 
moeten omgaan met vertrouwelijke gegevens.  

 4.2.3 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij alle bij zijn 
gastouderbureau aangesloten gastouders. 

 4.2.4 De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en 
het gebruik ervan. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch beleid 

 
De houder van een gastouderbureau is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde gastouderopvang. De 
houder draagt er zorg voor dat het gastouderbureau beschikt over een pedagogisch beleidsplan, 
waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
De houder draagt er verder zorg voor dat gastouders werkzaam via het gastouderbureau in de 
praktijk handelen naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
  
 
Pedagogisch beleidsplan 
 
In het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau Wijk staan de vier pedagogische 
opvoedingsdoelen (de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt) in concrete en 
observeerbare termen beschreven. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Gastouderbureau Wijk geeft in het pedagogisch beleidsplan een eigen visie op kinderopvang, 
waarin uiteen wordt gezet hoe zorg kan worden gedragen voor een goede ontwikkeling en 
opvoeding van de kinderen. 
  
De houder zorgt op de volgende manier voor uitdraging van de pedagogische visie en het werken 
naar het gestelde pedagogische doel: 
 Het pedagogisch beleidsplan wordt doorbesproken tijdens het intakegesprek; 
 De gastouders werken naast het pedagogisch beleidsplan met een eigen visie, ook deze wordt 

besproken tijdens het intakegesprek en tijdens voortgangsgesprekken; 
 Het pedagogisch beleidsplan is in de gastoudermap en digitaal beschikbaar voor de 

gastouders; 
 De houder bezoekt de gastouders minimaal twee tot vier keer per jaar, tijdens deze 

(onverwachte) bezoeken observeert en bespreekt zij het pedagogisch handelen van de 
gastouder. 

  
Echter, tijdens het toezichtbezoek bleek dat het inhoudelijk bespreken van het pedagogisch 
beleidsplan en het pedagogisch handelen van de gastouder niet terug is te lezen in de 
gespreksverslagen van de intake- en voortgangsgesprekken. Hiermee kan de houder onvoldoende 
aantonen er zorg voor te dragen dat alle bij het gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. 
  
Conclusie 
De houder kan onvoldoende aantonen er zorg voor te dragen dat de aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. 
(art 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
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 Interview houder gastouderbureau (Dinsdag 30 mei vanaf 13:00 uur) 
 Website (www.gastouderbureauwijk.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel 

 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de Minister van Veiligheid en 
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden 
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit 
geval in de kinderopvang. De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de houder 
zelf en de bemiddelingsmedewerkers en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het bezit zijn van 
een geldige VOG. 
  
Daarnaast is binnen dit domein gecontroleerd of de houder van het gastouderbureau per gastouder 
jaarlijks minimaal 16 uur aan begeleiding en bemiddeling besteedt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van de houder is gecontroleerd. Deze voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 
 
Personeelsformatie per gastouder 
 
De houder heeft jaarlijks de volgende activiteiten op de agenda staan voor de gastouder: 
 Aangekondigde uisbezoek, minimaal twee keer per jaar, onderdeel hiervan zijn de voortgangs- 

en evaluatiegesprekken; 
 Afnemen van de risico inventarisatie veiligheid & gezondheid; 
 Aanbieden van een training 'EHBO voor kinderen'; 
 Evaluaties met vraag- en gastouder gezamenlijk; 
 Informele groepsbijeenkomsten, voor gastouders die hier behoefte aan hebben; 
 Onverwachte huisbezoeken; 
 Telefoon-, mail- en appcontact; 
 Kennismakingsgesprekken. 
  
Conclusie 
De houder heeft aangetoond dat de gastouder tenminste 16 uur per jaar wordt begeleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (Dinsdag 30 mei vanaf 13:00 uur) 
 Website (www.gastouderbureauwijk.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn kwaliteitseisen opgenomen 
die betrekking hebben op het veiligheids- en gezondheidsbeleid in een locatie voor 
gastouderopvang. Onderdeel van dit beleid is het inventariseren van veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s teneinde maatregelen te treffen om de risico’s tot een acceptabel niveau te 
verkleinen. 
Het doel is de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond de 
gastouderopvang zoveel mogelijk te waarborgen. Een belangrijk onderdeel van het 
veiligheidsbeleid is het werken volgens de meldcode kindermishandeling. 
  
Tijdens het bezoek is beoordeeld of de uitvoering van het beleid de risico’s ook daadwerkelijk 
ondervangt. Daarnaast is beoordeeld of de houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met 
betrekking tot kindermishandeling handelt en de kennis hiervan bij de gastouders bevordert. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Bij aanvang van de opvang wordt in de woning waar de gastouderopvang plaatsvindt een 
inventarisatie gehouden op de bestaande veiligheids-en gezondheidsrisico's. Wanneer uit deze 
inventarisatie actiepunten naar voren komen, volgt nog voor het onderzoek voor registratie door 
de GGD een extra controle door de houder. 
 
Vervolgens wordt jaarlijks of bij (grote) aanpassingen in de voorziening voor gastouderopvang de 
risico-inventarisatie herhaald.  
 
Conclusie 
Voor een actuele risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het handelen daar naar door de 
gastouder, wordt voldoende zorg gedragen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Inleiding  
De houder dient een meldcode kindermishandeling te hebben vastgesteld en moet de kennis en het 
gebruik daarvan bevorderen bij de gastouders. De houder dient op de hoogte te zijn van de 
wettelijke meldplicht en de kennis en het gebruik hiervan bevorderen bij de gastouders. 
  
Bevindingen 
Gastouderbureau Wijk heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld. Deze meldcode betreft 
een verouderde versie: 'Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' (2013) die 
niet alle wettelijke onderdelen beschrijft. Zo ontbreekt onder andere een beschrijving van de route 
waarbij een medewerker bijzonderheden signaleert in de handelingen van een collega of bij 
kinderen onderling. Ook ontbreken in dit document de wettelijke meldplicht en de sociale kaart. Er 
wordt verwezen naar AMK Nederland, deze organisatie is per 1 januari 2016 opgehouden te 
bestaan. 
  
Tijdens het toezichtbezoek blijkt uit het vraaggesprek met de houder dat zij zelf niet voldoende op 
de hoogte is van de wettelijke meldplicht. Zij weet onvoldoende uit te leggen wat de wettelijke 
meldplicht inhoudt. 
  
De houder van gastouderbureau Wijk poogt de kennis en het gebruik van de meldcode door de 
meldcode te bevorderen door het document te overhandigen aan de gastouders. De gastouders 
moeten bij twijfels over of een vermoeden van signalen van kindermishandeling de meldcode 
kunnen vinden en contact opnemen met het gastouderbureau. 
  
Conclusie 
De houder voldoet niet aan de wettelijke eisen omtrent de meldcode kindermishandeling. 
De gastouder wordt onvoldoende ingelicht over de meldcode. De vastgestelde meldcode beschrijft 
niet de wettelijk verplichte elementen. De houder kan hierdoor de kennis en het gebruik van de 
meldcode bij de gastouders onvoldoende bevorderen. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan met omschrijving van de stappen voor het omgaan door gastouders met 
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- een toebedeling van verantwoordelijkheden per gastouder bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop gastouders moeten omgaan met vertrouwelijke 
gegevens. 
(art 1.51a lid 1 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 8 lid 1 en 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij alle bij zijn 
gastouderbureau aangesloten gastouders. 
(art 1.51a lid 4 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het 
gebruik ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (Dinsdag 30 mei vanaf 13:00 uur) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
In de schriftelijke overeenkomsten tussen de vraagouder en het gastouderbureau staan de 
bureaukosten voor de bemiddeling vermeld. In de overeenkomst tussen de vraagouder en 
gastouder staan de kosten voor de opvang vermeld.  
 
Conclusie 
In de schriftelijke overeenkomsten tussen vraagouder, gastouder en gastouderbureau staan de 
kosten voor de opvang en bemiddeling vermeld. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (Dinsdag 30 mei vanaf 13:00 uur) 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
Binnen dit domein zijn de kwaliteitscriteria en de administratie van het gastouderbureau 
beoordeeld. Steekproefsgewijs is gecontroleerd of de houder van het gastouderbureau er zorg voor 
draagt dat de voorziening voor gastouderopvang jaarlijks minimaal twee maal wordt bezocht, of er 
intake- en voortgangsgesprekken met gastouder en intake- en evaluatiegesprekken met de 
vraagouder en koppelingsgesprekken met gast- en vraagouder plaatsvinden. 
  
Daarnaast is gekeken naar de administratie van het gastouderbureau. Onderzocht is of het 
betalingsverkeer inzichtelijk is en of de administratie beschikt over verklaringen omtrent het 
gedrag van de gastouders en eventuele huisgenoten boven de 18 jaar, risico-inventarisaties per 
voorziening voor gastouderopvang en overzichten van alle aangesloten gast- en vraagouders en 
alle ingeschreven kinderen. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 
Een gastouderbureau heeft een begeleidende, bemiddelende en administratieve functie. Om deze 
functie goed uit te voeren, dient een gastouderbureau te voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria, 
zoals het beoordelen hoeveel kinderen bij een gastouder kunnen worden opgevangen, het 
bezoeken van de opvanglocatie en het houden van intake- en evaluatiegesprekken. 
 
Voor het beoordelen van de kwaliteitscriteria zijn de gegevens van drie aangesloten gastouders 
bekeken.  
Uit beoordeling van deze dossiers en het interview met de houder is het volgende gebleken: 
 De houder draagt er zorg voor dat er een koppelingsgesprek plaats vindt voor elke nieuwe 

koppeling tussen vraag- en gastouder in de woning waarin de opvang plaats gaat vinden. 
 De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres twee maal per jaar wordt bezocht, 

waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze 
bezoeken.  

 De houder evalueert jaarlijs mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze 
schriftelijk vast. 

 
Conclusie 
De houder heeft kunnen aantonen dat er evaluatie- en koppelingsgesprekken plaats vinden met 
gast- en/of vraagouders. 
 
 
Administratie gastouderbureau 
 
In de administratie van een gastouderbureau moeten verschillende documenten aanwezig zijn, 
zoals overeenkomsten met de vraagouders en kopieën van de verklaring omtrent het gedrag en 
diploma’s van gastouders. Daarnaast moeten in de administratie de betalingen van vraagouders en 
naar gastouders inzichtelijk zijn. 
  
Bij gastouderbureau Wijk zijn voor het beoordelen van de administratie de gastouderdossiers 
van drie aangesloten gast- vraagouders beoordeeld. Uit beoordeling van deze dossiers en de, in de 
administratie opgenomen, overzichten is gebleken dat de administratie van het gastouderbureau 
het volgende bevat: 
 Schriftelijke overeenkomsten per vraagouder; 
 Verklaringen omtrent het gedrag van de gastouder (en eventuele huisgenoten); 
 (Ondertekende) risico inventarisaties; 
 Financiële jaaroverzichten van vraag- en gastouders; 
 Betalingsoverzichten met daarin betalingen van vraag- en betalingen naar gastouders; 
 Een overzicht van de bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen. 
  
Conclusie 
De administratie van gastouderbureau Wijk beschikt over de verschillende wettelijk verplichte 
documenten. Deze zijn inzichtelijk voor de toezichthouder. 
 
Gebruikte bronnen: 
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 Interview houder gastouderbureau (Dinsdag 30 mei vanaf 13:00 uur) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder stelt een pedagogisch beleidsplan vast waarin de voor dat gastouderbureau 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een 
beschrijving van: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen om persoonlijke- en sociale competenties te ontwikkelen en de wijze 
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
aantal kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. 
(art 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Personeel 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het gastouderbureau 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder van het gastouderbureau overgelegd en is op dat moment 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Personeelsformatie per gastouder 

De houder van het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op 
jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. 
(art 1.56 lid 7 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s door een 
bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen 
volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de gezondheidsrisico’s door een 
bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2, 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 
2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen 
volgens de opgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan met omschrijving van de stappen voor het omgaan door gastouders met 
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- een toebedeling van verantwoordelijkheden per gastouder bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop gastouders moeten omgaan met vertrouwelijke 
gegevens. 
(art 1.51a lid 1 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij alle bij zijn gastouderbureau 
aangesloten gastouders. 
(art 1.51a lid 4 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het 
betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde 
bedrag naar de gastouder gaat. 
(art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b Regeling Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

De houder draagt zorg voor een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en 
gastouder in de woning waar de opvang plaats vindt. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, 
waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze 
bezoeken. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub d en f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze 
schriftelijk vast. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van het gastouderbureau bevat een schriftelijke overeenkomst per vraagouder. 
(art 1.52 lid 1 en 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c Regeling Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van 
de gastouders en andere personen zoals huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres 
hun hoofdverblijf hebben, vrijwilligers en stagiair(e)s. 
(art 1.56 en 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van de vraagouders aan het 
gastouderbureau inzichtelijk. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub d Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van het gastouderbureau aan de 
gastouder inzichtelijk. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub e Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een door de gastouder en 
bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 11 lid 3 en 2 sub c Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van de omvang en de samenstelling 
van de oudercommissie. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub d Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
werkzame beroepskrachten. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub a Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij het gastouderbureau 
ingeschreven kinderen. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub f Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
aangesloten gastouders. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 
gastouderopvang. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub f Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub g Regeling Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat de gegevens tijdig kunnen 
worden verstrekt ter controle op de naleving van de wettelijke eisen die voor het gastouderbureau 
gelden. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Het gastouderbureau stelt de administratie onverwijld beschikbaar op verzoek van de 
toezichthouder indien deze niet op de plaats van de vestiging aanwezig is. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 4 Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Gastouderbureau Wijk 
Website : http://www.gastouderbureauwijk.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Geertruida Ran - Hollander 
KvK nummer : 30208194 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  F Schalekamp 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Wijk bij Duurstede 
Adres : Postbus 83 
Postcode en plaats : 3960BB WIJK BIJ DUURSTEDE 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-06-2017 
Zienswijze houder : 15-06-2017 
Vaststelling inspectierapport : 16-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 19-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Beste heer , mevrouw, 
  
Graag voeg ik een zienswijze toe aan de rapportage van het inspectiebezoek bij Gastouderbureau 
Wijk. 
  
Ik heb het rapport doorgenomen en ben het eens met de bevindingen. Ik zal er zorg voor dragen 
dat de genoemde punten verholpen worden. 
Pedagogisch beleid: 
Met de toezichthouder besproken wat er mist en onduidelijk is. Tips gekregen over hoe het te 
verbeteren. Daar mee reeds begonnen. 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: 
De meldcode aangepast, op de website geplaats en bij de downloads voor ouders en gastouders 
gezet. 
Alle gastouders gemaild over de aangepaste meldcode. 
Alle gastouders geadviseerd de 5 stappen plan app te downloaden op telefoon en / of tablet. 
Alle gastouders een cursus aangeboden om te leren werken met de meldcode. 
Zelf ga ik een cursus volgen : Implementeren van en werken met de meldcode, voor managers en 
leidinggevenden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Trui Hollander 
Gastouderbureau Wijk 
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