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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. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
het gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze 
worden in het rapport per item uitgewerkt. 
  
Feiten over Hoera Gastouderopvang: 
Hoera Gastouderopvang is sinds 25 maart 2015 geregistreerd in het LRKP. Het gastouderbureau 
(GOB) wordt geleid door de houder, een stafmedewerker en twee bemiddelingsmedewerkers. 
Inmiddels zijn er 50 gastouders aangesloten en worden er 111 vraagouders bemiddeld. 
  
Hoera kindercentra is als organisatie al meer dan 25 jaar actief in de kinderopvang met locaties in 
de gemeentes Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert. Omdat Hoera ouders graag maximaal 
tegemoet komt in hun vraag naar passende kinderopvang zijn ze in 2015 ook gestart met 
Gastouderopvang. Deze kleinschalige, flexibele vorm van kinderopvang vormt een aanvulling 
op het bestaande aanbod. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
10-02-2015: onderzoek voor registratie; geen tekortkomingen, de houder mag starten. 
09-06-2015: onderzoek na registratie; geen tekortkomingen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Het onderzoek bestaat uit de beoordeling van enkele gegevens en documenten én een 
inspectiebezoek op locatie. De stafmedewerker heeft alle gevraagde documenten per mail naar de 
toezichthouder toegestuurd (ontvangstdatum 07-11-2016). 
Tijdens het onderzoek op locatie zijn de stafmedewerker en de twee bemiddelingsmedewerkers 
aanwezig. Zij stellen zich zeer behulpzaam en pro-actief op en vertellen vol enthousiasme over de 
ontwikkelingen en groei van het gastouderbureau. Er is oog voor de (individuele) behoefte van de 
vraag- en gastouders en veel aandacht voor de kwaliteit van de gastouderopvang. 
  
Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord blijkt dat Hoera Gastouderopvang, 
op het instellen van een oudercommissie na, voldoet aan de in dit rapport getoetste eisen uit de 
Wet kinderopvang. 
  
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
  
Rekeninghoudend met de verzachtende omstandigheden; 
Er is geen oudercommissie ingesteld, echter de houder heeft aantoonbaar inspanningen verricht 
om leden te werven; twee ouders hebben inmiddels hun interesse kenbaar gemaakt. Begin 2017 
organiseert de houder een bijeenkomst met de ouders om te komen tot een oudercommissie. 
 

 



 

4 van 21 
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 17-11-2016 
Hoera Gastouderopvang te Panningen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch beleid 

 
Tijdens het onderzoek wordt met de houder van het gastouderbureau besproken hoe men zorgt 
voor een verantwoorde pedagogische praktijk tijdens de door het bureau bemiddelde 
gastouderopvang. Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk beoordeeld. 
  
 
Pedagogisch beleidsplan 
 
In het pedagogisch beleidsplan van de houder staat in duidelijke en observeerbare termen het 
volgende beschreven: 
  
 de visie op de omgang met kinderen; 
 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd; 
 de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale 

competentie; 
 gastouderopvang en VVE (Vroeg-en Voorschoolse Educatie): bij Hoera kindercentra wordt 

gewerkt met het VVE-programma Puk en Ko. Voor gastouders worden er 
kennismakingsbijeenkomsten aangeboden, waarin het werken met Puk geïntroduceerd wordt. 
In de toekomst is het streven om de gastouders een compleet scholingstraject 'Puk' te kunnen 
aanbieden. Andere mogelijkheden om de ontwikkeling te stimuleren zijn 'Kiki de beer' en 
'Peuteractiviteitenweb'. Ook is er een mogelijkheid voor gastouders om te werken een 
kindvolgsysteem 'ZiKoVo'. 

 de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaats vindt; 
 het aantal kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die 

kinderen. De eisen omtrent de groepsgrootte en de samenstelling worden genoemd; 
 de eisen die gesteld worden aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het intakegesprek wordt met elke gastouder het pedagogisch beleid besproken en bekeken 
of de gastouder de inhoud ervan begrijpt, kan onderschrijven en toepassen. 
Alle gastouders ontvangen een klapper met daarin de werkwijze en pedagogisch beleid van Hoera 
Gastouderopvang. In het beleid staat een uitwerking met voorbeelden en middelen hoe de 
pedagogische doelen in de praktijk kunnen worden toegepast.  
Het pedagogisch beleidsplan is voor iedereen in te zien op de website. 
  
Bij alle huisbezoeken die door de bemiddelingsmedewerkers worden uitgevoerd komt het 
pedagogisch handelen aan bod en wordt er gelet op de interactie tussen de gastouders en de 
opvangkinderen. Indien een gast- of vraagouder daar behoefte aan heeft, of wanneer een 
bemiddelingsmedewerker daartoe aanleiding ziet, wordt er een observatiemoment ingepland. 
Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd over het pedagogisch beleid waar vooral ook 
praktijkvoorbeelden worden besproken; deze kunnen door de gastouder zelf worden ingebracht of 
worden door het gastouderbureau aangedragen. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau 
 Interview houder gastouderbureau (17-11-2016) 
 Interview (bemiddelingsmedewerkers 2X) 
 Pedagogisch beleidsplan (Hoera Gastouderopvang, Werkwijze en pedagogisch beleid 2016) 
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Personeel 

 
Tijdens het onderzoek bekijkt de toezichthouder of de medewerkers van Hoera Gastouderopvang in 
het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven onder het continue 
toezicht in de kinderopvang. 
  
Daarnaast wordt beoordeeld of de houder minimaal 16 uur aan begeleiding en bemiddeling per 
gastouder besteedt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder, stafmedewerker en de bemiddelingmedewerkers (2x) zijn in het bezit van een 
verklaring omtrent het gedrag, die is afgegeven na 1 maart 2013, binnen de kaders van de 
continue screening. 
  
Er zijn geen stagiaires, uitzendkrachten of vrijwilligers in dienst, deze voorwaarde is dan ook niet 
beoordeeld. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden. 
 
 
Personeelsformatie per gastouder 
 
De houder verklaart tijdens het inspectiebezoek dat de bemiddelingsmedewerkers op jaarbasis 
tenminste 16 uur per aangesloten gastouder besteden aan begeleiding en bemiddeling. 
  
Ten tijde van het onderzoek zijn er 50 gastouders aangesloten bij het gastouderbureau. 
Dat betekent dat er 800 uur (16 uur x 57 gastouders) nodig zijn.   
Er zijn 2 bemiddelingswerkers in dienst, in totaal voor 32 uur per week. Uitgaande van 46 
werkbare weken zijn er 1472 uur (46 x 32 uur) beschikbaar. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau 
 Interview houder gastouderbureau (17-11-2016) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (houder 26-01-15, stafmedewerker 11-03-15, 

bemiddelingsmedewerkers 26-01-15 + 07-01-2015) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
De toezichthouder kijkt of er op elke opvanglocatie een risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid met bijbehorend plan van aanpak wordt opgesteld. Deze inventarisaties en plannen 
van aanpak dienen op het kantoor van het gastouderbureau aanwezig te zijn en in de dossiers van 
de aangesloten gastouders en worden door de inspecteur tijdens het onderzoek beoordeeld. 
  
Daarnaast is onderzocht of het gastouderbureau werkt volgens de landelijke meldcode 
Kindermishandeling en of de houder de kennis en het gebruik van deze meldcode bevordert onder 
de aangesloten gastouders. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder draagt er zorg voor dat vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks een risico-
inventarisatie wordt uitgevoerd en dat de gastouders handelen volgens de opgestelde risico-
inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. De bemiddelingsmedewerkers zijn verantwoordelijk 
gesteld voor het uitvoeren van de risico- inventarisaties (Veiligheid en Gezondheid) op de locatie 
waar de opvang plaatsvindt. 
  
De digitale gastouderdossiers zijn steekproefsgewijs ingezien. Hieruit is gebleken dat de dossiers 
een originele, actuele en ondertekende risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RIE V&G) 
bevatten. De risico-inventarisaties zijn in tweevoud opgemaakt. Via een inlogportal op de website 
is de RIE V&G voor zowel de gastouder als de vraagouder inzichtelijk. 
  
De houder zorgt door middel van het bespreken van de veiligheids- en gezondheidsrisico`s op 
locatie, door het vaststellen van te nemen maatregelen (actieplan) en door de controle hierop 
(melding Portabase), dat de gastouder handelt volgens de opgestelde risico-inventarisatie 
Veiligheid en Gezondheid. Als er tijdens huisbezoeken door een bemiddelingsmedewerker nalatige 
zaken gesignaleerd worden, wordt dit bij desbetreffende gastouder gemeld. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder gebruikt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de Branchevereniging 
Kinderopvang, versie juli 2013. De sociale kaart voor de regio Noord- en Midden-Limburg is 
bijgevoegd. 
  
Uit inspectierapporten van de bij het GOB aangesloten gastouders blijkt, dat deze gastouders over 
het algemeen voldoende op de hoogte zijn van de wettelijke meldplicht. 
  
Jaarlijks wordt er een bijeenkomst voor zowel personeel als gastouders georganiseerd waarin de 
meldcode besproken wordt. Daarnaast hebben de bemiddelingmedewerkers contact met 
medewerkers van Vorkmeer (Welzijn) die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp. Ook informeren zij 
het gastouderbureau bij wijzigingen of andere belangrijke zaken omtrent de meldcode. 
  
De vastgestelde meldcode voldoet aan de beschreven eisen. De houder bevordert de kennis en het 
gebruik van de meldcode en de wettelijke meldplicht. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau 
 Interview houder gastouderbureau (17-11-2016) 
 Interview (bemiddelingsmedewerkers 2X) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Meldcode kindermishandeling (Versie juli 2013 Brancheorganisatie kinderopvang) 
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Ouderrecht 

 
In het onderzoek wordt beoordeeld hoe het is gesteld met de informatievoorziening van het 
gastouderbureau naar bijvoorbeeld (vraag)ouders toe. Belangrijk is hierbij of ouders juist en 
volledig worden geïnformeerd over de aangeboden diensten, gemaakte afspraken en te doorlopen 
processen. 
  
Daarnaast wordt er gekeken of er klachten zijn ingediend door vraagouders en/of de 
oudercommissie over het jaar 2015. 
  
 
Informatie 
 
In de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder worden onder meer zaken geregeld als 
vergoedingen, bureaukosten, gelden die worden doorgezet naar de gastouder, betalingswijze, 
verzekering, ingangsdatum, doorgeven van wijzigingen en de opzegging. 
  
De houder informeert de vraagouders over het beleid via: 
 het intakegesprek; 
 de website; 
 een informatiepakket; 
 de telefoon. 
  
Hoera Gastouderopvang is op werkdagen te bereiken via het vaste nummer van het Servicepunt: 
zij nemen de boodschap aan en zorgen dat er zo snel mogelijk teruggebeld wordt door een 
bemiddelingsmedewerker. De bemiddelingsmedewerkers zijn te bereiken via hun eigen mobiele 
nummer, email, sms of Whatsapp. In noodgevallen (bij opvang in het weekend) zijn de 
bemiddelingsmedewerker ook in het weekend te bereiken op het mobiele nummer. 
  
Op de website www.hoerakindercentra.nl is een link opgenomen naar eerdere inspectierapporten 
zodat belangstellenden direct inzage kunnen hebben. 
  
De houder brengt de interne klachtenregeling, alsmede de mogelijkheid om geschillen voor 
te leggen aan de geschillencommissie, op passende wijze onder de aandacht van de ouders. De 
vraagouders kunnen deze inzien de persoonlijke inlogpagina. Het pedagogisch beleidsplan geeft 
een korte samenvatting van de regelingen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld welke regels omvat over: 
 de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden; 
 geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie, de oudercommissie bepaald haar 

eigen werkwijze; 
 wijziging van het reglement na instemming van de oudercommissie. 
  
Er is op dit moment nog geen volwaardig oudercommissie. De houder geeft tijdens het gesprek 
op locatie aan dat er wellicht twee geïnteresseerde ouders zijn. In januari 2017 is de houder 
voornemens om een eerste bijeenkomst te organiseren. 
  
Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan de gestelde eisen; er is ten tijde van het onderzoek geen 
oudercommissie ingesteld. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Bij een gastouderbureau, waarbij maximaal 50 gastouders zijn aangesloten, is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen 
om een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
 een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of 

kind; 
 de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
  
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
 de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
 de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
 de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
 de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
 de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
 in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
  
Geschillencommissie: 
Hoera Gastouderopvang is per 21-01-2016 aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en 
Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
 geschillen tussen houder en ouder over: - een gedraging van de houder of een bij de houder 

werkzame persoon jegens ouder of kind; - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
 geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het 

wettelijke adviesrecht. 
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden voldaan. 
  
  
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
De houder heeft een klachtenjaarverslag ten aanzien van ouders en oudercommissie aangeleverd 
over het jaar 2015. Dit verslag is door de GGD ontvangen op 26-05-2016. 
  
De bijgevoegde klachtenvrijbrief van de SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang) geeft 
aan dat er over 2015 geen externe klachten zijn ontvangen van ouders en oudercommissie. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau 
 Interview houder gastouderbureau (17-11-2016) 
 Interview (bemiddelingsmedewerkers 2X) 
 Reglement oudercommissie (2016-01, Reglement oudercommissie Hoera) 
 Informatiemateriaal voor ouders ('Informatie voor Vraagouders') 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Klachtenregeling (Stroomschema interne klachtenprocedure) 
 Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (2015) 
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 Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2015) 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
Bij dit onderdeel wordt gekeken of de algehele administratie van het gastouderbureau volledig en 
juist is. Door middel van een dossier controle is steekproefsgewijs bekeken of dossiers volledig zijn 
en of het gastouderbureau voldoende tijd steekt in de begeleiding van haar gast- en vraagouders. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 
De houder draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang beoordeeld wordt 
hoeveel kinderen en van welke leeftijd verantwoord opgevangen kunnen worden. 
Hiervoor is er een formulier ontwikkeld 'Checklist opvanglocatie' waarop de 
bemiddelingsmedewerkers kenmerken over de opvanglocatie kunnen aangegeven. Bij het 
beoordelen wordt gekeken naar grootte en type woning, het aantal aanwezige slaapruimtes en of 
er voldoende buitenruimte aanwezig is. De wettelijk norm wordt gehanteerd voor het maximaal 
aantal op te vangen kinderen in relatie tot leeftijd en eventueel eigen aanwezige kinderen. 
  
Tijdens de gastouderopvang wordt zowel het Nederlands als het Limburg dialect gehanteerd, 
afhankelijk van de situatie van de gastouder en de wensen van de vraagouder. 
  
De houder draagt verder zorg voor:  
 een intakegesprek met de gast- en vraagouder; 
 koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en gastouder in de woning waar 

de opvang plaats vindt; 
 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; 
 een jaarlijkse mondelinge evaluatie met de vraagouders over de gastouderopvang, deze 

worden schriftelijk vastgelegd. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden . 
 
 
Administratie gastouderbureau 
 
Tijdens de digitale dossiercontrole van de gast- en vraagouderdossiers blijkt dat deze de volgende 
inhoudelijke onderdelen bevatten: 
 een schriftelijke en ondertekende overeenkomst per vraagouder; 
 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; 
 een door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-

inventarisatie. 
  
De administratie van het gastouderbureau bevat: 
 de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder; 
 de betaling van de vraagouders aan het gastouderbureau; 
 de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder; 
 een overzicht van alle bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen; 
 een overzicht van alle bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders; 
 een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang; 
 een jaaroverzicht per vraagouder. 
  
De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat via softwaresysteem 'Portabase' 
onverwijld de gegevens ter plaatse kunnen worden verstrekt, ter controle op de naleving van de 
wettelijke eisen die voor het gastouderbureau gelden. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau 
 Interview houder gastouderbureau (17-11-2016) 
 Interview (bemiddelingsmedewerkers 2X) 
 Voorbeelddocument 'Checklist opvanglocatie (aantal kindplaatsen)' 
 Voorbeelddocument 'Koppelingsgesprek' 
 Voorbeelddocument 'Intakeformulier Hoara Gastouderopvang Vraagouders', 2016-2 
 Voorbeelddocument 'Voortgangsformulier Gastouder', 2016-09 
 Kopie document 'Evaluatieformulier Hoera Gastouderopvang Vraagouder', 26-04-2016 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan 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) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 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. 
(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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die gesteld worden 
aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt. 
(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) 

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 er zorg voor dat samen met de gastouder op elk opvangadres in elke voor de op 
te vangen kinderen toegankelijke ruimte de veiligheidsrisico’s in een risico-inventarisatie 
vastgelegd worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 

lid 2 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 de risico-inventarisatie de veiligheidsrisico’s die de opvang van 
de kinderen met zich meebrengt, beschrijft op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 6 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder in het plan van aanpak wordt 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen in 
verband met de beschreven veiligheidsrisico's. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid inzichtelijk is voor de 
vraagouders. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 er zorg voor dat samen met de gastouder op elk opvangadres in elke voor de op 
te vangen kinderen toegankelijke ruimte de gezondheidsrisico’s in een risico-inventarisatie 
vastgelegd worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 
lid 2 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

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 de risico-inventarisatie de gezondheidsrisico’s die de opvang van 
de kinderen met zich meebrengt, beschrijft op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 6 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder in een plan van aanpak wordt 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen in 
verband met de beschreven gezondheidsrisico's. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie gezondheid inzichtelijk is voor de 
vraagouders. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(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 het personeel. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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) 

De houder informeert vraagouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54a lid 1 en 1.56 lid 6 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 6 en 11 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het gastouderbureau voor de 
vraagouder en de gastouder en informeert de vraagouders en gastouders hierover. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b lid 3 Regeling kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert vraagouders, gastouders en personeel over het inspectierapport inzake zijn 
gastouderbureau of inzake een bij dat gastouderbureau aangesloten voorziening voor 
gastouderopvang, door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. 
Indien geen website aanwezig is, legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor 
vraagouders, gastouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54a lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Bij een gastouderbureau, waarbij maximaal 50 gastouders zijn aangesloten, is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een gastouderbureau is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en 
Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 2015 en voorgaande jaren 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

De houder draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang beoordeeld wordt 
hoeveel kinderen en van welke leeftijd verantwoord opgevangen kunnen worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 14 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11b lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders tijdens de 
opvang de voorgeschreven voertaal spreken 
(art 1.56 lid 1, 1.56b lid 6 en 1.55 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de gastouder. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de vraagouder. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 

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

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) 

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 1.51b 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 één 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) 
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De administratie van het gastouderbureau bevat één 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 één 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 één 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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hoera Gastouderopvang 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Kerkstraat 32 
Postcode en plaats : 5981CG Panningen 
Website : www.hoerakindercentra.nl 
KvK nummer : 14119365 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 
Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 17-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 13-01-2017 
Zienswijze houder : 24-01-2017 
Vaststelling inspectierapport : 24-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 31-01-2017 
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Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 17-11-2016 
Hoera Gastouderopvang te Panningen 

Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

Zienswijze Hoera gastouderopvang: 
  
Hoera is (bijna) een jaar actief in de gastouderopvang. We hebben de GGD-inspectie als prettig en 
leerzaam ervaren. Er is op een onafhankelijke en constructieve manier gekeken naar hoe wij onze 
gastouderopvang hebben opgezet en hoe de uitvoering verloopt in de praktijk. Hoera onderschrijft 
de bevindingen in het inspectierapport en gaat verder op de ingeslagen weg. 
  
Met vriendelijke dank, 
  
Monique Kerpen 
Stafmedewerker Hoera kindercentra 
  
T: 06-49935672 E: m.kerpen@hoerakindercentra.nl 
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