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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Gastouder Mw. Swart-de Looff is geselecteerd door de gemeente Eindhoven om in 2016 bezocht te 
worden door de toezichthouder van GGD. 

  
Inspectiegeschiedenis 
De gastouder op 7 mei 2013 voor het laast geïnspecteerd betreffende een onderzoek voor 
registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Er 
werd geconstateerd dat de gastouder voldeed aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. De 
gastouder staat vanaf 16 mei 2013 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. 

  
Huidige inspectie 

Het inspectiebezoek is aangekondigd uitgevoerd i.v.m. de zomervakantie. Tijdens het 
inspectiebezoek waren er drie kinderen aanwezig. Twee peuters spelen beneden in de woonkamer, 
een baby van 11  ligt op de eerste etage in bed te slapen. 
  

De gastouder verzorgt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gastouderopvang aan 
maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In totaal biedt de gastouder opvang aan 9 
kinderen, waarbij er geen sprake is van een familierelatie. 
  
De gastouder maakt tijdens het inspectiebezoek een professionele indruk. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat de gastouder en de opvanglocatie voldoen 
aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. 
  
Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) 
De gastouder staat geregistreerd met registratienummer 272056030 
met 6 kindplaatsen. In de praktijk zijn er 5 kinderen gelijktijdig aanwezig. 

  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 
  
Dit hoofdstuk bevat de inspectiebevindingen van het domein "Pedagogisch klimaat". Om een beeld 
te krijgen van de pedagogische praktijk wordt het pedagogisch beleidsplan met de gastouder 

besproken. 
  
De volgende competenties worden geobserveerd, besproken en beoordeeld: 
  
 emotionele veiligheid 
 persoonlijke competentie 
 sociale competentie 

 overdracht van normen en waarden 
  
  
  
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het interview met de gastouder blijkt dat zij voldoende op de hoogte is van het 

pedagogisch beleidsplan. De gastouder heeft daarnaast een eigen pedagogisch werkplan opgesteld. 
De beschreven werkwijzen zijn zichtbaar tijdens de observatie: 
  
De toezichthouder heeft tijdens de observatie van 10.15 tot 11.15 uur, verschillende activiteiten 
gezien, waaronder: een fruitmoment, een buitenspeelmoment waarbij de kinderen bellenblaas 
ontdekken en zelfstandig spelen in de activiteitenhoeken in de woonkamer. Zichtbaar is dat 

de gastouder uitgaat van de behoeften en interesses van de beide peuters. Zo willen de kinderen 
na het fruit, graag buiten spelen. De gastouder bespreekt met de kinderen dat buiten spelen kan, 
mits het niet te hard regent. De kinderen gaan vervolgens naar buiten en spelen met bellenblaas 
onder de overkapping in de tuin. Als het erg hard begint te regenen besluiten de kinderen naar 
binnen te gaan. Tijdens het interview vertelt de gastouder dat het buitenspelen één speerpunt is 

binnen haar pedagogisch werkplan. 
  

De gastouder heeft een positieve benadering naar de kinderen. Voorbeeld: 
Een driejarige peuter draait de dop van de bellenblaas en laat het zeepsop op de grond vallen. De 
gastouder observeert het kind en kijkt gericht naar het signaal dat het kind geeft, pas dan gaat de 
beroepskracht in gesprek. Ze zegt: "Is dit voor het eerst dat je bellen blaast?" Al snel blijkt dat het 
kind niet weet wat bellenblaas is en hoe het werkt. De gastouder pakt nieuwe bellenblaas en geeft 
vervolgens op een rustige wijze instructie. 
  

De beide kinderen krijgen met regelmaat een compliment. Bijvoorbeeld als ze zelf hun schoenen 
aan trekken. 
  
Tijdens het zelfstandig spelen in de woonkamer is zichtbaar dat kinderen zelfstandig materialen uit 
de kasten  pakken. In de woonkamer zijn verschillende speelhoeken gecreëerd, waaronder: een 
huishoek, een leeshoek en een bouwhoek. Kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. In de 

woonkamer hangen dagritmekaarten en op een whiteboard is middels foto's aangegeven welke 
kinderen aanwezig zijn. De gastouder werkt daarnaast met woordkaarten en pictogrammen om 

activiteitenhoeken zichtbaar te maken. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat aan de vier basisdoelen van de pedagogische praktijk wordt 
voldaan. 
  

 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview gastouder (Mw. D. de Swart-de Looff) 
  Observaties (22-08-2016, 10.15-11.15 uur) 
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  Pedagogisch beleidsplan (2015) 
  Pedagogisch werkplan (06-08-2015) 
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Deskundigheid gastouder 

 
Inleiding 

 
Dit hoofdstuk bevat de inspectiebevindingen van het domein "Deskundigheid gastouder". Binnen 
dit domein wordt de gastouder getoetst op een passende beroepskwalificatie, een geldige 
verklaring omtrent het gedrag en een certificaat Eerste hulp van kinderen. Eveneens wordt binnen 
dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De gastouder en twee huisgenoten zijn in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG), 
die in het kader van de continue screening is aangevraagd. Het screeningsprofiel voor de gastouder 
is 84 en 86. Deze voldoet aan de voorwaarden. 

 

 
Deskundigheid gastouder 
 
De gastouder staat reeds sinds 2013 geregistreerd als gastouder en is ook als zodanig al die jaren 
werkzaam. 
  

Tijdens de inspectie is gebleken, dat de vereiste diploma's aanwezig zijn en voldoen aan de 
voorwaarden. 
  
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

Tijdens de inspectie is gebleken dat de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview gastouder (Mw. D. de Swart-de Looff) 

  Observaties (22-08-2016, 10.15-11.15 uur) 

  Verklaringen omtrent het gedrag (20-08-2013, huisgenoten: 20-08-2013, 02-11-2015) 
  Diploma's beroepskrachten (SPW 3 2012) 
 Eerste Hulp aan Kinderen, Oranje Kruis, vervaldatum 01-04-2017 
 KIKI training, 21-09-2013 
 Kindvolgsysteem Kijk, 15-12-2011 
 Startblokken, 26-11-2012 
 VVersterk 09-04-2013 
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Accommodatie en inrichting 

 
Inleiding 

 
Dit hoofdstuk bevat de inspectiebevindingen van het domein "Accommodatie en inrichting". Tijdens 
de inspectie van de opvanglocatie worden de binnen- en buitenruimte alsmede de slaapruimte 
(indien van toepassing) getoetst. Daarnaast wordt getoetst of het aantal kinderen en de 
achterwacht voldoen aan de eisen. 
  

 
 
De woning 
 
Tijdens de inspectie is gebleken dat de woning te allen tijde rookvrij is. De kinderen kunnen in in 
de woonkamer in de verschillend activiteitenhoeken spelen, waaronder: bouwhoek, leeshoek, 
huishoek, eethoek. De buitenruimte is omheind en voorzien van een afsluitbare poort. Er is een 

zandbak aanwezig en diverse losse speelelementen.  

  
De woning beschikt over voldoende binnen- en buitenspeelruimte, afgestemd op het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
  
De slaapruimte 

 
Er zijn 2 afzonderlijke slaapruimtes voor de kinderen onder anderhalf jaar op de eerste verdieping. 
Op één slaapkamer staat een houten ledikant, waar voornamelijk de baby's te slapen worden 
gelegd. Op de tweede slaapkamer staan 2 duo-ledikanten (4 slaapplekken), waar voornamelijk de 
peuters te slapen worden gelegd. 
 

De gastouder houdt middels camerabewaking toezicht op de slapende kinderen.  
 
 
Groepssamenstelling 
 
De gastouder biedt opvang aan totaal kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

  

Geplande kinderen in 
week september 
2016 

Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend 

Kind 08-2012 x     x     

Kind 10-2013 x       x   

Kind 06-2014 x           

Kind 12-2013 x  x         

Kind 09-2015 x  x         

Kind 09-2013    x   x x   

Kind 07-2012    x   x x   

Kind 06-2015    x         

Kind 02-2014       x x   

Kind 04-2016       x x   

  
 

Achterwacht 
 
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar en heeft een achterwacht tijdens de opvang. 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview gastouder (Mw. D. de Swart-de Looff) 
  Observaties (22-08-2016, 10.15-11.15 uur) 
  Plaatsingslijsten (september 2016) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding 

 
Dit hoofdstuk bevat de inspectiebevindingen van het domein "Veiligheid en gezondheid". Kinderen 
dienen opgevangen te worden in een veilige en gezonde omgeving. Om die reden worden de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid, de gedragsregels en het plan van aanpak getoetst. De 
veiligheids- en gezondheidsrisico's dienen jaarlijks te worden geïnventariseerd en vastgelegd door 
het gastouderbureau. Bovendien moet na een verbouwing en bij nieuw te plaatsen kinderen de 

risico-inventarisatie opnieuw uitgevoerd worden.  
  
 
 
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 is en is 

toegespitst op dat specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is door de 
gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd. 
 
De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uit het plan van 
aanpak binnen de gestelde termijn zijn of worden genomen. De gastouder is geïnstrueerd over het 
gebruik van de ongevallenregistratie. Op de opvanglocatie is een formulier ongevallenregistratie 

aanwezig. 
  
Tijdens de inspectie is een rondgang door het huis gemaakt en onder andere bekeken of 
rookmelders correct zijn aangebracht en functioneren. 
 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
De gastouder is op de hoogte van de Meldcode kindermishandeling. Het gastouderbureau hanteert 
de meldcode voor de kinderopvang, versie juli 2013, die is gebaseerd op de meld code Huiselijk 
geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 

Deze meldcode, de handleiding, de signaleringslijsten, stappenplannen en de ingevulde sociale 

kaart waren op de opvanglocatie aanwezig. De gastouder is op de hoogte van de rol van de 
aandachtsfunctionaris en de wettelijke meldplicht. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview gastouder (Mw. D. de Swart-de Looff) 

  Observaties (22-08-2016, 10.15-11.15 uur) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (19-02-2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (19-02-2016) 
  Actieplan veiligheid (19-02-2016) 
  Actieplan gezondheid (19-02-2016) 
  Ongevallenregistratie (Format) 

  Meldcode kindermishandeling (2013) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan van het 
gastouderbureau waarbij hij is aangesloten. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 16 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder waarborgt de emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke 
competentie te komen. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale 
competentie te komen. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Deskundigheid gastouder 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de gastouder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie van de voorziening voor gastouderopvang door de houder van het gastouderbureau aan 

het college van B en W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden, 

uitgezonderd de gastouder die al een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang exploiteert. 
(art 1.45b lid 2, 1.56b lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De gastouder en zijn huisgenoten zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is 
afgegeven na 1 maart 2013. 
(art 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 13 lid 1 sub a en lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10, 10a en 10b Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen 

conform de ministeriële regeling. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 13 lid 1 sub b en lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10d Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, daar de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 

gedragscode. 
(art 1.56b lid 6 en 1.55 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

De woning 

De woning waar gastouderopvang plaats vindt is te allen tijde rookvrij. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder d Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De woning waar gastouderopvang plaats vindt, beschikt over voldoende binnenspeelruimte voor 

kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De woning waar gastouderopvang plaats vindt, beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden 
voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder b Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De slaapruimte 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 14 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 13 lid 1, 2 en 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Achterwacht 

De gastouder is goed telefonisch bereikbaar. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder zorgt ervoor dat bij aanwezigheid van meer dan 3 kinderen tijdens de opvang een 
achterwacht beschikbaar is, die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig 

is. Daartoe is de achterwacht altijd telefonisch bereikbaar. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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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, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat 
specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid is door de gastouder samen met de 

bemiddelingsmedewerker uitgevoerd. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 en 12 lid 1 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen de 

gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 en 12 lid 1 
en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 sub c en 12 
lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c en lid 4 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder 

ondertekende risico-inventarisatie gezondheid, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat 
specifieke adres. De risico-inventarisatie gezondheid is door de gastouder samen met de 
bemiddelingsmedewerker uitgevoerd. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 en 12 lid 1 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De gastouder draagt er zorg voor dat de gezondheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen 
de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen. 
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 en 12 lid 1 
en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode. 
(art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De gastouder handelt naar de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode. 
(art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De gastouder heeft kennis van en handelt naar de wettelijke meldplicht. 
(art 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam gastouder : Swart-de Looff, Daphne de 

Opvangadres : Thomaslaan 22 
Postcode en plaats : 5631GL EINDHOVEN 
Aantal kindplaatsen : 6 
 
Gegevens gastouderbureau(s) 
Naam gastouderbureau : Mare gastouderbureau 

Adres gastouderbureau : Zwaardstraat 16 
Postcode en plaats : 2584TX 'S-GRAVENHAGE 

 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Verone van Kilsdonk 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eindhoven 
Adres : Postbus 90150 
Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 22-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 22-08-2016 
Vaststelling inspectierapport : 23-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gastouder en gastouderbureau(s) 

: 23-08-2016 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 30-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze gastouder 

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

De gastouder heeft op 22-08-2016 onderstaande zienswijze aangeleverd. 
 

Beste mw. van Kilsdonk, 

 
Bedankt voor het snelle toesturen van het inspectierapport. 
Ik ga akkoord! 
 
Met vriendelijke groet,  
Gastouderschap De Blauwe Driehoek 
Daphne de Swart 
 

 
 
 

 


