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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Tijdens deze inspectie zijn alle items die op een voorziening van gastouderopvang van toepassing 
zijn en voor aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht. Hierbij is gebruik 
gemaakt van het Veldinstrument onderzoek en observatie voorziening voor gastouderopvang 

(ingangsdatum januari 2015). 

 

 
Beschouwing 
 Op 19 februari 2018 heeft Mare Gastouderbureau in Den Haag een aanvraag ingediend bij 
gemeente Nuenen om mevrouw de Swart-de Looff op te nemen in het Landelijk Register 
Kinderopvang op het opvangadres van de gastouder, Andoornstraat 40 in Nuenen. Deze aanvraag 
betreft een verhuizing van de gastouder. 
  

Inspectiegeschiedenis 
De gastouder verzorgt vanaf 2013 gastouderopvang vanuit haar woning in Eindhoven. De 
gastouder is op 22 augustus 2016 voor het laatst geïnspecteerd betreffende een jaarlijks 
onderzoek. Er werd geconstateerd dat de gastouder voldeed aan de kwaliteitseisen van de Wet 
kinderopvang. 
Dit betreft een tweede aanvraag, vanwege de verhuizing van de gastouder naar de gemeente 
Nuenen.  

  
Huidige inspectie 
De afspraak is telefonisch gemaakt met de gastouder. Het onderzoek voor registratie heeft op 
woensdagmorgen 7 maart 2018 plaatsgevonden. 
  
De gastoudervoorziening van mevrouw de Swart heet gastouderschap De Blauwe Driehoek. 

De gastouder is een professionele gastouder en werkt volgens het pedagogisch werkplan van 
gastoudervoorziening De Blauwe Driehoek dat zij zelf heeft geschreven. 
  
De gastouder heeft het voornemen, nadat zij als gastouder is geregistreerd op haar nieuwe 

woonadres, opvang te bieden in de aanbouw van haar woning. De opvanglocatie beschikt over een 
eigen ingang, speelruimte en een verschoonruimte. 
  

Ten tijde van het inspectiebezoek was de woning nog niet volledig ingericht en bewoond. De 
speelruimte, de verschoonruimte en de slaapkamers die tijdens de opvang gebruikt worden zijn ten 
tijde van de inspectie ingericht. 
  
De gastouder biedt gedurende de week opvang aan zes kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. De tijden zijn eventueel 
flexibel inzetbaar. De gastouder heeft twee eigen kinderen ouder dan tien jaar.   

  
De gastouder verzorgt het gastouderschap voor kinderen zonder dat er sprake is van een 
familierelatie. 
  
De gastouder maakt tijdens het inspectiebezoek een betrokken en gemotiveerde indruk. 
  

Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het huidige inspectiebezoek is geconstateerd, dat de gastouder en de opvanglocatie 

voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang (Wko). 
  
Binnen het domein Veiligheid en gezondheid is een aandachtspunt opgenomen voor de gastouder 
en het gastouderbureau. 
  

Landelijk register kinderopvang (LRK) 
De gastouder staat met zes kindplaatsen aangemeld onder registratienummer 238129391. 
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Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet. 

 
 
Inleiding 
Dit hoofdstuk bevat de inspectiebevindingen van het domein "Gastouderopvang in de zin van de 
Wet kinderopvang". De toezichthouder toetst of de gastouderopvang wordt georganiseerd volgens 

de wettelijke eisen uit de Wet kinderopvang (Wko). 
  
  
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. 

  
De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan de definitie voor gastouderopvang in de zin van 
de wet. 
  
De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau, namelijk Mare 
Gastouderbureau. 
  

De gastouder is niet de ouder van de op te vangen kinderen, noch de partner van de vraagouder. 
De opvang vindt plaats op het woonadres van de vraagouder aan ten hoogste zes kinderen. 
  
De gastouder geeft aan geen kinderen te hebben die onderworpen zijn aan (voorlopige) 
ondertoezichtstelling. De gastouder geeft aan niet te zijn ontheven uit het ouderlijk gezag. 
  

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. 
  

De gastouder is ouder dan 18 jaar en de gastouder geeft aan geen personeel in dienst te hebben. 
  
Conclusie 
Hiermee is geconcludeerd, dat er sprake is van registratie en gastouderopvang in de zin van de 

Wet. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder (Mw. D. de Swart-de Looff) 
 Aanvraagformulier registratie gastouder (ontvangen GGD, 19-02-2018) 
 LRKP (238129391) 

 Identiteitskaart, geldig tot 21 september 2026 
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Pedagogisch klimaat 

 
 

Inleiding 
Binnen dit domein is beoordeeld of de gastouder kennis heeft van het pedagogisch beleid. Indien 
mogelijk wordt in de praktijk getoetst of wordt gehandeld volgens dit beleid. 
  
Dit hoofdstuk bevat de inspectiebevindingen van het domein "Pedagogisch klimaat". Tijdens de 
observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het "Veldinstrument 

Onderzoek en Observatie VGO januari 2015". 
  
 
Pedagogische praktijk  
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder kennis heeft van het pedagogisch beleid van 
het gastouderbureau waarbij zij is aangesloten. De gastouder heeft voor haar gastoudervoorziening 
De Blauwe Driehoek een pedagogisch werkplan geschreven. 

  

De gastouder kan de kernpunten van het pedagogisch beleid weergeven. Zij beschrijft helder wat 
haar werkwijze in de praktijk is en hoe ze de vier pedagogische basisdoelen vorm wil geven in de 
praktijk. 
  
De pedagogische praktijk is niet beoordeeld, omdat de opvang nog niet van start is gegaan. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder (Mw. D. de Swart-de Looff) 
 Observaties (07-03-2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (Mare, ongedateerd) 
 Pedagogisch werkplan (Gastouderschap De Blauwe Driehoek,06-08-2015) 
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Eisen aan de gastouder 

 
 

Inleiding 
Dit hoofdstuk bevat de inspectiebevindingen van het domein "Deskundigheid gastouder". Binnen 
dit domein wordt de gastouder getoetst op een geldige Verklaring omtrent het gedrag, een 
passende beroepskwalificatie en een certificaat Eerste hulp bij kinderen. 
  
In dit hoofdstuk wordt ook beoordeeld of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

  
  
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Personen ouder dan 18 jaar wonende op het hetzelfde woonadres als de gastouder beschikken over 
een geldige VOG. 
  
De gastouder en alle personen die wonen op hetzelfde adres beschikken over een VOG die in 

de continue screening valt. 

  
Zij dienen uiterlijk 31 juni in het personenregister te zijn ingeschreven. Voor personen die op 28 
februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk register kinderopvang en 
register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu worden gescreend 
geldt een overgangsbepaling van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
  

De gastouder geeft aan, dat zij momenteel geen gebruik maakt van een stagiaire of vrijwilliger 
tijdens de opvang van de gastkinderen. 
 
 
Deskundigheid gastouder 
Tijdens de inspectie is gebleken, dat de vereiste diploma's aanwezig zijn en voldoen aan de 

voorwaarden. 
  
De gastouder heeft in het verleden verschillende scholingen gevolgd o.a. rondom voorschoolse 
educatie. 
  
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal  

Er wordt Nederlands gesproken tijdens de opvang. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Diploma EHBO (Oranje Kruis, Eerste hulp aan kinderen geldig tot 01-4-2019) 
 Verklaring omtrent het gedrag (Gastouder, 29-08-2013 /Echtgenoot 20-08-2013) 
 Diploma beroepskracht (Sociaal pedagogisch werker 3, Kinderopvang (27-09-1972)) 

 Certificaat VVE Startblokken, 26-11-2012 
 Training VVE Taallijn, Fontys 2011 
 Training Observatiemethode KIJK, Fontys 2011 
 Training Train de trainer, kinderen en emoties, Rome Coaching 2015 
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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. 
  

  
Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid 
De woning 
Tijdens de inspectie geeft de gastouder aan dat de voorziening voor gastouderopvang te allen tijde 
rookvrij is. 
  
Ten tijde van de inspectie wordt er nog werkzaamheden verricht binnen in de woning en is de 

woning nog niet ingericht. De opvang gaat plaatsvinden in een aanbouw en is ten tijde van de 

inspectie volledig ingericht. Deze aanbouw beschikt over een 'groepsruimte' en is o.a. ingericht met 
een hoge tafel, een open kast en een zogenaamde huishoek. Achter deze 'groepsruimte' bevindt 
zich een verschoonruimte. Deze ruimte heeft een eigen ingang en grenst aan de gang van de 
woning. 
  
Twee slaapkamers in deze woning zullen door de gastouderopvang gebruikt worden. De gang, trap 

en overloop worden alleen als toegangsruimte gebruikt. De gastouder geeft aan dat alleen in haar 
bijzijn de kinderen van deze ruimtes, als toegang, gebruik maken. 
  
Geconstateerd is dat ten tijde van de inspectie er in de woning werkzaamheden worden verricht. 
De gastouder geeft aan dat ervoor wordt zorg gedragen dat alleen werkzaamheden in de woning 
worden verricht die geen geluidsoverlast veroorzaken voor de gastoudervoorziening. De ruimtes 

die gebruikt worden door de gastouderopvang zijn geen onderdeel van de verbouwing. 
  
De buitenruimte is vanwege de bouwwerkzaamheden nog niet beschikbaar voor de opvang. De 
gastouder geeft aan dat zij gebruik maakt van diverse speelgelegenheden in de wijk, totdat de 
buitenruimte veilig is ingericht. Dit staat opgenomen in de risico-inventarisatie. 
  

De slaapruimte 

De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen schrijft voor dat er in ieder geval voor 
kinderen tot anderhalf jaar een aparte slaapruimte is. 
  
Op de begane grond is een ouderslaapkamer aanwezig. Deze slaapruimte gaat gebruikt worden 
voor kinderen onder het jaar. De gastouder geeft aan dat er gebruik gemaakt gaat worden van een 
kinderledikant. Ten tijde van de inspectie is deze ruimte nog niet volledig ingericht. Op de 
bovenverdieping bevindt zich eveneens een slaapkamer. Deze slaapkamer beschikt over twee duo-

ledikanten. Ten tijde van de inspectie is deze slaapkamer ingericht. De gastouder maakt gebruik 
van twee beeldcamera's die in verbinding staan met de speelruimte. 
  
Conclusie 
De gastoudervoorziening/woning beschikt over voldoende binnen- en buitenspeelruimte, afgestemd 
op de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

  
  
Groepssamenstelling 

De gastouder heeft het voornemen gedurende de week opvang te bieden aan: 
  

Leeftijd kinderen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

0 jaar  1+1*  1      1 

1 jaar    1    1  1 

2 jaar  2+2*  1    1  1 

3 jaar    1    1  1 

4 jaar           
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 * vanaf 20 maart 2018 heeft de gastouder het voornemen op op maandag eveneens opvang te 
bieden aan een baby en een kind van twee jaar oud. 

2016 
  
 

Achterwacht  
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar. 
  
De gastouder draagt zorg voor een adequate vervanging bij calamiteiten. De gastouder heeft een 
achterwacht geregeld. Deze achterwacht is bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres 
aanwezig en is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder (Mw. D. de Swart-de Looff) 
 Observaties (07-03-2018) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
 

Inleiding 
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. 
   
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
Op het opvangadres is een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder ondertekende risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid, die vóór aanvang van de opvang is afgenomen door de 
bemiddelingsmedewerkster van het gastouderbureau Mare. De risico-inventarisatie is toegespitst 
op de opvanglocatie. 
  
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 vraagouder heeft hiervoor een 

aantal aanpassingen in de opvanglocatie uitgevoerd. Zo heeft o.a. de gastouder rookmelders 
geplaatst zoals opgenomen in het actieplan. De gastouder heeft aangegeven dat zij, alvorens de 
opvang van start gaat, eveneens rookmelders plaatst in de toegangsruimtes op iedere verdieping 
(hal/gang en overloop) 
  
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 waarbij gebruik is gemaakt van de 
uitgevoerde risico inventarisatie. 
  
  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Uit interview blijkt dat de gastouder kennis heeft van de vastgestelde meldcode en van mogelijke 
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, dat redelijkerwijs aan bijdraagt dat zij zo snel 
en adequaat mogelijk hulp kan bieden. 
  
Zij is op de hoogte van de handelswijze als er sprake is van een vermoeden dat de signalen de 

houder van het gastouderbureau betreffen. 

  
Aandachtspunt voor het gastouderbureau en de gastouder met betrekking tot de sociale kaart 
Tijdens de inspectie kan de gastouder geen regionale sociale kaart overleggen. De gastouder heeft 
aangegeven hierop direct actie uit te zetten. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Risico-inventarisatie veiligheid (17-02-2018) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (17-02-2018) 
 Actieplan veiligheid (17-02-2018) 
 Actieplan gezondheid (17-02-2018) 
 Ongevallenregistratie (format op locatie aanwezig) 
 Meldcode kindermishandeling (2013) 
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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) 

De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan onderstaande voorwaarden uit de definitie voor 
gastouderopvang in de zin van de wet. 
De gastouder: 
- heeft geen kinderen die onderworpen zijn aan (voorlopige) ondertoezichtstelling;  

- de gastouder is niet ontheven uit het ouderlijk gezag; 

- de gastouder is niet ontzet van het gezag. 
(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) 
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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. 
 

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.56b lid 3 en 1.48d lid3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk 
register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister 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 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 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) 

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) 
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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 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 : Swart de Looff, Daphne de 

Opvangadres : Andoornstraat 40 
Postcode en plaats : 5672XB Nuenen 
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 :  Antonet Hesius 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nuenen c.a. 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5670GA NUENEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 07-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 08-03-2018 
Zienswijze : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gastouder en gastouderbureau(s) 

: 12-03-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 19-03-2018 
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Bijlage: Zienswijze  

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

De gastouder heeft op 8 maart 2018 per email aangegeven akkoord te zijn met het 
inspectierapport. Het gastouderbureau heeft op 9 maart 2018 aangegeven akkoord te zijn met het 
inspectierapport. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het indienen van een 

zienswijze en/of hoor en wederhoor. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


