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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. 

 
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 drie bemiddelingsmedewerkers. 
Inmiddels zijn er 79 gastouders aangesloten en worden er 142 vraagouders (met in totaal 
337 kinderen) 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; 
17-11-2016: jaarlijks onderzoek; 1 tekortkoming: er is geen oudercommissie ingesteld, geen 
handhaving geadviseerd, houder voldoet aan de inspanningsverplichting. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het onderzoek op locatie zijn de stafmedewerker en de twee bemiddelingsmedewerkers 
aanwezig. Zij stellen zich zeer behulpzaam en pro-actief op. 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. 
Hierbij rekening houdend dat de houder voldoende aantoonbaar aan de inspanningsverplichtingen 
heeft voldaan en ouders op andere wijze informeert.  
 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie komt hiermee niet te vervallen. Tijdens 
het eerstvolgende onderzoek zal dit item opnieuw beoordeeld worden. 
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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. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. Dit wordt door de houder getoetst tijdens de jaarlijkse gesprekken 
met de vraagouders en de gastouders. Uit inspecties van de GGD tussen de periode van de 
jaarlijkse onderzoeken bij dit gastouderbureau blijkt ook dat gastouders het pedagogisch beleid 
uitvoeren. 
  
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 aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (stafmedewerker mw. M. Kerpen) 
 Interview (bemiddelingsmedewerkers 2x) 
 Pedagogisch beleidsplan (Hoera Gastouderopvang, Werkwijze en pedagogisch beleid 2017) 



 

5 van 15 
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 07-12-2017 
Hoera Gastouderopvang te Panningen 

 

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 (3x) 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 aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
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 79 gastouders aangesloten bij het gastouderbureau. 
Dat betekent dat er 1264 uur (16 uur x 79 gastouders) nodig zijn. 
Er zijn 3 bemiddelingswerkers in dienst, in totaal voor 57 uur per week. Uitgaande van 46 
werkbare weken zijn er 2622 uur (46 x 57 uur) beschikbaar. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (stafmedewerker mw. M. Kerpen) 
 Interview (bemiddelingsmedewerkers 2x) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (bemiddelingsmedewerker 3x) 
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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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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 2016. 
  
 
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. 
  
Op de website www.hoerakindercentra.nl is een link opgenomen naar de inspectierapporten zodat 
belangstellenden direct inzage kunnen hebben. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Oudercommissie 
 
In maart 2017 is er een bijeenkomst/vergadering georganiseerd voor twee geïnteresseerde ouders. 
Dit heeft niet mogen leiden tot het instellen van een oudercommissie. 
  
De houder probeert op de volgende manier ouders te werven voor de oudercommissie: 
 bij de intakegesprekken; 
 tijdens de evaluatiegesprekken; 
 een oproep in de nieuwsbrief (4x per jaar); 
 een oproep via de website. 
  
Via de nieuwsbrief, themabijeenkomsten en evaluatieformulieren worden ouders geïnformeerd over 
onderwerpen zoals het algemeen beleid, wijzigingen in het pedagogisch beleid, tariefsverhogingen 
etc. 
  
Conclusie 
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden tot het instellen van oudercommissie. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een 
gastouderbureau betreft waar maximaal 50 gastouders zijn aangesloten. De houder heeft 
zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt de 
ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een klachtenvrijbrief over het jaar 2016 van de SKK (Stichting Klachtencommissie 
Kinderopvang) ontvangen en deze op 23-03-2017 naar de GGD Limburg Noord gestuurd. 
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Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (stafmedewerker mw. M. Kerpen) 
 Interview (bemiddelingsmedewerkers 2x) 
 Notulen oudercommissie (21 maart 2017) 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
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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 dossiercontrole is steekproefsgewijs bekeken of dossiers volledig zijn 
en of het gastouderbureau voldoende tijd steekt in de begeleiding van haar gast- en vraagouders. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 
Voortgangsbezoeken bij gastouders 
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. Dat blijkt uit de administratie van het gastouderbureau. 
  
Evaluatiegesprekken met vraagouders 
Tijdens de inspectie blijkt dat de houder de opvang jaarlijks met ouders evalueert, dit 
wordt digitaal vastgelegd (Portabase). 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Administratie gastouderbureau 
 
Tijdens een steekproefsgewijze dossiercontrole van meerdere gast- en vraagouderdossiers blijkt 
dat deze de vereiste 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 in elk geval: 
 de betaling van het gastouderbureau aan gastouders; 
 de betaling van de vraagouders aan het gastouderbureau; 
 een overzicht van alle bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen; 
 een overzicht van alle bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders; 
 een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie; 
 
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 aan de binnen dit item beoordeelde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (stafmedewerker mw. M. Kerpen) 
 Interview (bemiddelingsmedewerkers 2x) 
 Inzage digitale dossiers via Portbase 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch beleid 

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.56 lid 3, 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van 
de werkzaamheden 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) 

 

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) 

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) 

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) 
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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 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, 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) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een gastouderbureau 
betreft waar maximaal 50 gastouders zijn aangesloten. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt de ouders de gelegenheid 
deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.56, eerste lid;  
- het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

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) 
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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) 

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 : Hoera Gastouderopvang 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000023287764 
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 : 07-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2017 
Zienswijze houder : 21-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 03-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 10-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

Hoera gastouderopvang is het afgelopen jaar verder gegroeid; persoonlijke aandacht voor onze 
gast- en vraagouders is daarbij net zo belangrijk gebleven als voorheen. De recente inspectie 
hebben we weer als prettig en constructief ervaren. Het geeft ons de mogelijkheid onze processen 
nog weer eens kritisch, en door de ogen van anderen, te bekijken. 
Wat betreft de oudercommissie hebben we het afgelopen jaar de nodige inspanningen verricht om 
deze vorm te geven, helaas nog niet met een volwaardige commissie als resultaat. Het komende 
jaar zullen we verder aandacht blijven besteden aan een goede invulling van de 
oudervertegenwoordiging. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Monique Kerpen 
  
Stafmedewerker Hoera 
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