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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer 
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken zijn de inspectieactiviteiten met 
behulp van het model risicoprofiel bepaald. 
  
Risicogestuurd toezicht betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder 
intensief waar gebleken is dat dit kan. Hierbij ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
  
Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst. 

 
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, het hoofd van het Servicepunt en drie 
bemiddelingsmedewerkers. Er zijn (net als tijdens de inspectie op 07-12-2017) 79 gastouders 
aangesloten bij Hoera gastouderopvang. 
  
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. In 2015 is Hoera ook gestart met 
gastouderopvang als 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; 
07-12-2017: jaarlijks onderzoek; 1 tekortkoming: er is nog steeds geen oudercommissie ingesteld, 
geen handhaving geadviseerd, houder voldoet aan de inspanningsverplichting. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het onderzoek op locatie zijn de stafmedewerker en één bemiddelingsmedewerker 
aanwezig. Zij stellen zich open, coöperatief en oplossingsgesricht op. Er is veel aandacht voor de 
kwaliteit van de gastouderopvang en begeleiding van de gastouders.   
  
Naast het gesprek met de stafmedewerker en bemiddelingsmedewerker, is er een steekproef 
genomen van een aantal dossiers en is de kassiersfunctie inzichtelijk gemaakt door een 
medewerker van het Servicepunt. 
  
Tekortkomingen 
Er zijn twee tekortkomingen geconstateerd binnen het domein 'Kwaliteit gastouderbureau en 
zorgplicht: de evaluatiegesprekken met de vraagouders vinden niet structureel mondeling plaats en 
niet alle gastouders worden aantoonbaar jaarlijks (iedere 12 maanden) bezocht voor een 
voortgangsgesprek. 
  
Overleg en overreding 
De houder is overleg en overreding aangeboden binnen domein 'Kwaliteit gastouderbureau en 
zorgplicht'. 
  
Conclusie 
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat niet alle getoetste inspectie items voldoen 
aan de Wet kinderopvang.   
  
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij de betreffende items in dit rapport.  
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch beleid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch beleid’. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Pedagogische praktijk 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. Dit blijkt onder meer uit het interview met de stafmedewerker en 
een bemiddelingsmedewerker. Ook bij de 14 onderzoeken die sinds de inspectie op 07-12-2017 
zijn uitgevoerd bij gastouders van deze houder, zijn geen gebreken op deze voorwaarde 
geconstateerd. 
  
De gastouders hebben inzage in het pedagogisch beleid via PortaBase (persoonlijke digitale 
beveiligde omgeving), de website van het gastouderbureau en op papier in de door het 
gastouderbureau samengestelde klapper. 
  
De bemiddelingsmedewerkers informeren de gastouder over het pedagogisch beleid tijdens de 
face-to-face intakegesprekken en de jaarlijkse voortgangsgesprekken. Daarnaast worden de 
gastouders gestimuleerd om een eigen pedagogisch werkplan op te stellen. Een format voor een 
persoonlijk werkplan kan de gastouder downloaden via PortaBase. De bemiddelingsmedewerkers 
bieden ondersteuning bij het opstellen van dit werkplan, indien gewenst door de gastouder. 
  
Daarnaast organiseert de houder tweemaal per jaar een bijeenkomst waarin de meldcode 
kindermishandeling en het pedagogisch beleid worden behandeld én krijgen de 
gastouders maandelijks een activiteit aangeboden (per jaar tien bijeenkomsten ten behoeve van 
kennisbevordering en tweemaal een borrelgelegenheid voor gastouders). 
  
De bemiddelingsmedewerker verklaart de deelname aan de themabijeenkomst 'meldcode en 
pedagogisch beleid' per gastouder bij te houden. Indien een gastouder niet heeft deelgenomen aan 
één van de twee bijeenkomsten die jaarlijks worden georganiseerd, neemt ze contact op om te 
vragen naar de reden en om deelname te stimuleren. Indien de gastouder workshops of e-
learnings heeft gevolgd bij een ander gastouderbureau waar ze bij aangesloten is, vraagt de 
bemiddelingsmedewerker bewijs op (indien aanwezig). 
  
Conclusie 
De houder draagt er zorg voor dat alle bij haar gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (stafmedewerker) 
 Interview (bemiddelingsmedewerker) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan (Werkwijze en Pedagogisch beleid, versie 2017) 
 Pedagogisch werkplan (format ingezien) 
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Personeel 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel'. Binnen dit domein 
worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 Personeelsformatie per gastouder 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Inschrijving in personenregister kinderopvang 
De bestuurder, stafmedewerker Communicatie en Kwaliteit, het Hoofd Servicepunt en de drie 
bemiddelingsmedewerkers zijn in het bezit van een VOG en zijn ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang (PRK). 
  
Koppeling met houder 
De bestuurder en overige hierboven genoemde personen zijn gekoppeld aan de houder in het PRK. 
Dit geldt ook voor alle bij het gastouderbureau aangesloten gastouders, huisgenoten en personen 
van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op de 
opvanglocatie. Dit blijkt uit een volledig overzicht dat is ingezien van alle gastouders, structureel 
aanwezigen en huisgenoten. Dit overzicht is afkomstig uit PortaBase en toont per persoon of de 
koppeling in het PRK gedaan is. 
  
De stafmedewerker geeft aan dat de inschrijving en koppeling van alle wettelijk vereiste personen 
wordt geborgd door middel van: 
- checklijst intakegesprek gastouder en inschrijfformulier gastouder; 
- jaarlijkse check tijdens voortgangsgesprek (voortgangsformulier is hierop aangepast); 
- automatische notificatie aan bemiddelingsmedewerker in PortaBase als niet aan de inschrijving in 
PRK wordt voldaan. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
Personeelsformatie per gastouder 
 
De houder verklaart tijdens het inspectiebezoek dat op jaarbasis ten minste 16 uur per aangesloten 
gastouder wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. 
  
Ten tijde van het onderzoek zijn er 79 gastouders aangesloten bij het gastouderbureau. Dat zou 
betekenen dat er in totaal minimaal 1264 uur op jaarbasis besteed dient te worden aan begeleiding 
en bemiddeling. Er zijn 3 bemiddelingsmedewerkers in dienst (o.b.v. 18, 18 en 24 uur per week), 
in totaal voor 60 uur per week. Uitgaande van 46 werkbare weken is er 2760 uur op jaarbasis 
beschikbaar; dus meer dan het minimale aantal uren. 
  
Het gastouderbureau houdt voor elke gastouder een digitaal dossier bij in PortaBase. 
Naast alle werkzaamheden rond bemiddeling en begeleiding worden de gastouders minimaal 
tweemaal per jaar bezocht voor een risico-inventarisatie en voortgangsgesprek. De houder geeft 
aan dat zij hiernaast in deze uren o.a. ook: 
- maandelijks thema-avonden organiseren met onderwerpen zoals EHBO, brandpreventie, 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 
- 4 x per jaar een nieuwsbrief versturen; 
- Persoonlijke begeleiding bieden bij opstellen van persoonlijk werkplan. 
  
Conclusie 
Aan de getoetste voorwaarde binnen dit item wordt voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (stafmedewerker) 
 Interview (bemiddelingsmedewerker) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Overzicht PortaBase 'Inschrijving Personenregister' 
 Overzicht PortaBase 'Structureel aanwezigen' 
 Overzicht medewerkers Hoera gastouderopvang 
 Voortgangsformulier en Inschrijfformulier gastouders 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid'. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het inspectiebezoek op woensdag 17 oktober 2018 heeft de toezichthouder een steekproef 
uitgevoerd. Er zijn 8 dossiers (opvanglocaties) uit het bestand van het gastouderbureau 
beoordeeld. Uit de dossiers van de aangesloten gastouders en uit het interview met de 
bemiddelingsmedewerker blijkt dat: 
 Iedere opvanglocatie voor de start van de opvang en vervolgens ieder jaar wordt bezocht voor 

het uitvoeren van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid; 
 De veiligheids- en gezondheidsrisico's worden besproken met de gastouders. Tijdens 

huisbezoeken observeert de bemiddelingsmedewerker of er gehandeld wordt conform de 
risico-inventarisatie; 

 Het oplossen van eventuele openstaande maatregelen wordt geborgd doordat de 
bemiddelingsmedewerker hiervan automatisch een notificatie van een actiepunt ontvangt via 
PortaBase. Ze sluit deze notificatie over het actieplan pas af zodra de maatregel genomen is 
door de gastouder. 

  
De risico-inventarisatie is digitaal inzichtelijk voor zowel de gastouders als de vraagouders via hun 
eigen persoonlijk portaal in PortaBase. 
  
Conclusie 
Alle getoetste voorwaarden met betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid- en gezondheid 
voldoen aan de Wet kinderopvang. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft vooruitlopend op 2019 het afwegingskader al opgenomen in de meldcode. 
Er is onlangs een themabijeenkomst georganiseerd over deze nieuwe meldcode; hierbij waren 26 
aanwezigen. 
  
Naast het tweemaal per jaar organiseren van een themabijeenkomst over de meldcode, bevordert 
de houder de kennis en het gebruik door het te bespreken tijdens het intakegesprek en de 
jaarlijkse huisbezoeken. Een recente versie van de meldcode is inzichtelijk via PortaBase voor de 
gastouders. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde binnen dit item. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (stafmedewerker) 
 Interview (bemiddelingsmedewerker) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (steekproef 8 opvanglocaties) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Ouderrecht 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht'. Binnen dit domein 
worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Informatie 
 Oudercommissie 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Informatie 
 
Het gastouderbureau laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk 
deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (bureaukosten) en welk deel van het 
betaalde bedrag naar de gastouder gaat. Dit is via een steekproef gecontroleerd. 
  
Op de website van het gastouderbureau is het meest recente inspectierapport van dit 
gastouderbureau goed te vinden. Daarbij staat ook een verwijzing naar het landelijk register 
kinderopvang voor alle inspectierapporten van hun gastouders. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden binnen dit item. 
 
 
Oudercommissie 
 
Hoera Gastouderopvang beschikt inmiddels over een oudercommissie waarin vijf ouders van door 
het gastouderbureau bemiddelde kinderen zitting hebben. De houder geeft aan dat één ouder gaat 
stoppen per 1 januari 2019. 
  
De houder beschikt over een reglement oudercommissie dat voldoet aan de inhoudelijke eisen. 
  
De eerste vergadering heeft plaatsgevonden op 28-05-2018, de tweede vergadering op 19-09-
2018 en de volgende vergadering is gepland op 13-03-2019. De notulen van de vergadering op 19 
september zijn ingezien. Onderwerpen zoals bureaukosten, ondertekenen reglement en dag van de 
gastouder zijn aan bod gekomen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden omtrent oudercommissie voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (stafmedewerker) 
 Interview (bemiddelingsmedewerker) 
 Reglement oudercommissie (versie juni 2018) 
 Notulen oudercommissie (d.d. 19-09-2018) 
 Website 
 Overeenkomst tussen vraagouder en gastouderbureau 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Kwaliteit gastouderbureau'. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Kwaliteitscriteria 
 Administratie gastouderbureau 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 
Voortgangsgesprekken met gastouders 
Tijdens het interview geeft de houder aan dat iedere opvanglocatie tweemaal per jaar wordt 
bezocht, waarvan het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder onderdeel is van één van 
deze bezoeken. Bij 3 van de 8 steekproeven kan de houder geen (digitale)bewijslast tonen van de 
jaarlijkse uitvoer van dit voortgangsgesprek. 
  
De 3 steekproeven waarbij de tekortkoming is geconstateerd, zijn terug te voeren naar dezelfde 
bemiddelingsmedewerker. Ten tijde van de inspectie is bevraging van de betreffende 
bemiddelingsmedewerker over deze voorwaarde niet direct mogelijk. 
  
Overleg en Overreding 
De toezichthouder biedt de mogelijkheid tot overleg en overreding aan, zodat overlegd kan 
worden met de betreffende bemiddelingsmedewerker. De houder heeft hiervan gebruik gemaakt. 
Binnen de hiervoor gestelde termijn is een reactie van de houder ontvangen. Ze verklaart dat de 
bemiddelingsmedewerker geschrokken is van de uitkomst van de toetsing van deze voorwaarde, 
omdat ze in de veronderstelling was dat de voortgangsgesprekken ieder kalenderjaar uitgevoerd 
moesten worden. Ze had gezorgd voor jaarlijkse uitvoering van de officiële voortgangsgesprekken 
als ze had geweten dat met jaarlijks 'iedere 12 maanden' bedoeld wordt. 
  
Toelichting houder 
De houder geeft aan op korte termijn de werkprocessen met het team door te nemen, afspraken te 
checken en zo nodig procesbeschrijvingen aan te passen om onduidelijkheden in de toekomst te 
voorkomen. 
  
Evaluatiegesprekken met vraagouders 
Deze voorwaarde voldoet niet, omdat uit een steekproef blijkt dat niet in alle gevallen een 
mondelinge evaluatie plaatsvindt met de vraagouders. Hoera gastouderopvang verklaart de 
volgende werkwijze te hanteren ten aanzien van de evaluatie met vraagouders: 
 Na 6 tot 8 weken na de start van de opvang vindt evaluatie via e-mail plaats met de ouders; 
 Jaarlijks wordt een evaluatieformulier gemaild naar de ouders. Indien het formulier ingevuld 

retour komt, legt de bemiddelingsmedewerker dit schriftelijk vast; 
 De evaluatie wordt alleen mondeling besproken indien er bijzonderheden zijn of op verzoek 

van de ouders. Het structureel mondeling evalueren met vraagouders maakt geen deel uit van 
de huidige werkwijze van Hoera gastouderopvang. 

  
Tijdens de inspectie is in meerdere dossiers van de vraagouders geconstateerd dat de vraagouders 
het formulier niet invullen. Wel zijn e-mails ingezien van de vraagouders in hun dossier waarin de 
vraagouder aangeeft geen behoefte te hebben aan een evaluatie, omdat alles naar wens verloopt. 
  
Toelichting houder 
De houder verklaart zich niet bewust te zijn geweest van de wettelijke eis dat de evaluatie met de 
ouders mondeling dient plaats te vinden. Ze heeft wel aantoonbaar aandacht besteed aan de 
schriftelijke vastlegging van de evaluatie. De houder toont zich coöperatief en geeft aan het 
werkproces onder de loep te nemen en te bespreken met het team, zodat ze de mondelinge 
evaluatie ook kunnen borgen. 
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Conclusie 
De houder kan niet aantonen dat met alle gastouders een jaarlijks voortgangsgesprek heeft 
plaatsgevonden en dat er met de vraagouders jaarlijkse mondelinge evaluatiegesprekken zijn 
gevoerd. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 De houder draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau in 
ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder plaatsvindt 
bezoekt. Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één van 
deze bezoeken. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder d en f en 2 Regeling kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)  
   

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

voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)  
   

 
Administratie gastouderbureau 
 
De administratie van Hoera Gastouderopvang bevat: 
• een overzicht van alle bij dat gastouderbureau werkzame beroepskrachten; 
• een afschrift van het reglement van de oudercommissie; 
• een overzicht van alle bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen; 
• een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.56b, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken; 
• afschriften van alle met vraagouders overeengekomen schriftelijke overeenkomsten; 
• bankafschriften waaruit de betalingen van de vraagouder aan het gastouderbureau blijken; 
• bankafschriften waaruit de betalingen van het gastouderbureau aan de gastouder blijken; 
• een jaaroverzicht dat voldoet aan alle inhoudelijke eisen per voorziening voor  gastouderopvang; 
• een jaaroverzicht dat voldoet aan alle inhoudelijke eisen per vraagouder; 
• een door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekend origineel van de inventarisatie 
van veiligheid- en gezondheidsrisico´s. 
  
De administratie van het gastouderbureau is zo ingericht dat gegevens op het moment van 
inspectie tijdig kunnen worden verstrekt en ingezien. De houder heeft op het verzoek van de 
toezichthouder op het moment van inspectie de administratie onverwijld beschikbaar gesteld. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de administratie van het gastouderbureau voldoen 
aan de Wet kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (stafmedewerker) 
 Interview (bemiddelingsmedewerker) 
 Reglement oudercommissie (versie juni 2018) 
 Inzage digitale dossiers via PortaBase 
 Inzage betalingsverkeer via medewerker Servicepunt 
 Overzicht medewerkers gastouderbureau 
 Inzage jaaroverzichten via PortaBase 
 Uitspraak Rechtbank Den Haag d.d. 23-03-2018 inzake interpretatie term 'jaarlijks': 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:3412 
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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) 

 

Personeel 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een gastouderbureau; 
b. de personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau 
exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang. 
(art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder organiseert zijn werkzaamheden zodanig dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten 
gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. De 
houder voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen 
kinderen op het adres waar de opvang plaatsvindt door de gastouder zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. 
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 6 Besluit kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van 
kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich brengt. Dit gebeurt samen met de 
gastouder. Daartoe draagt de houder er zorg voor dat elk adres waar opvang plaatsvindt ten 
minste één keer per jaar wordt bezocht door een bemiddelingsmedewerker werkzaam bij het 
gastouderbureau. 
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 6 Besluit kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 
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De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid inzichtelijk is 
voor de vraagouders. 
(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

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; art 11b Regeling Wet kinderopvang) 

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) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze waarop de leden worden gekozen, de zittingsduur en 
het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

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. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

De houder en personen werkzaam bij het gastouderbureau zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

De leden worden gekozen uit en door de vraagouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

Kwaliteitscriteria 

De houder draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau in ieder 
geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder plaatsvindt bezoekt. Het 
jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één van deze bezoeken. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder d en f en 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 



 

14 van 17 
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 17-10-2018 
Hoera Gastouderopvang te Panningen 

De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze 
schriftelijk vast. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang) 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
werkzame beroepskrachten, vermeldende in ieder geval naam, geboortedatum, en de behaalde 
diploma’s en getuigschriften. 
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder a Regeling Wet kinderopvang) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van de omvang en de samenstelling 
van de oudercommissie. 
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder c Regeling Wet kinderopvang) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een afschrift van het reglement van de 
oudercommissie. 
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder d Regeling Wet kinderopvang) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij het gastouderbureau 
ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, adres, postcode, 
woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder e Regeling Wet kinderopvang) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle personen die op grond van 
artikel 1.56b, derde lid, van de wet over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, 
vermeldende in ieder geval naam, burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de 
bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders eveneens adres, postcode, woonplaats en 
telefoonnummer. 
(art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder a Regeling Wet kinderopvang) 

De administratie van het gastouderbureau bevat afschriften van alle met vraagouders 
overeengekomen schriftelijke overeenkomsten, vermeldende per overeenkomst: de voor de 
gastouderopvang te betalen prijs per uur en, indien van toepassing, de bemiddelingskosten, naam, 
geboortedatum, adres, postcode en woonplaats van het kind, het aantal uren gastouderopvang per 
kind per jaar, evenals de duur van de overeenkomst. 
(art 1.52 lid 1 en 1.56 lid 1 en 6 onder a en c Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder b Regeling Wet 
kinderopvang) 

De administratie van het gastouderbureau bevat bankafschriften waaruit de betalingen van de 
vraagouder aan het gastouderbureau blijken. 
((art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder c Regeling Wet 
kinderopvang)) 

De administratie van het gastouderbureau bevat bankafschriften waaruit de betalingen van het 
gastouderbureau aan de gastouder blijken. 
(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder d Regeling Wet 
kinderopvang) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 
gastouderopvang, met vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de 
geboortedatum van de gastouder, met daarin: 
- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per 
jaar; 
- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per 
kind per jaar, het aantal uren afgenomen opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per 
kind per jaar; 
- de naam van de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik maken onder 
vermelding van het burgerservicenummer van deze vraagouders. 
(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder e Regeling Wet 

kinderopvang) 
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De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder, met vermelding 
van de naam, het burgerservicenummer en de geboortedatum van de vraagouder, met daarin: 
- het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind; 
- opgave van aantal uren per jaar dat per kind is afgenomen en de gemiddelde uurprijs per kind; 
- de voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder gebruik van maakt onder 
vermelding van het unieke registratienummer van deze gastouders. 
(art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling 
Wet kinderopvang) 
(art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling Wet 
kinderopvang) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een door de gastouder en 
bemiddelingsmedewerker ondertekend origineel van de inventarisatie van veiligheid- en 
gezondheidsrisico´s. 
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder g Regeling Wet 

kinderopvang) 

De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat op verzoek van de 
toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens 
hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van 
belang zijn. 
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a Regeling Wet kinderopvang) 
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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 :  P. Keur 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 
Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 17-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 19-11-2018 
Zienswijze houder : 05-12-2018 
Vaststelling inspectierapport : 10-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 17-12-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

Het is fijn om in het rapport terug te lezen dat de aandacht die Hoera besteedt aan de kwaliteit 
van de gastouderopvang en de begeleiding van de gastouders, ook tijdens de inspectie is 
gebleken. We betreuren het dan ook dat er toch twee tekortkomingen geconstateerd konden 
worden; in het evaluatieproces met de vraagouders en de gastouders. Deze processen zijn wel 
steeds met aandacht uitgevoerd maar de insteek bleek niet altijd de juiste; we hebben daarom 
onze werkprocessen hierop bijgesteld: 
- De evaluatiegesprekken met de vraagouders vonden wel structureel plaats (met een uitgebreid 
evaluatieformulier), echter schriftelijk, niet altijd mondeling. We hebben dit werkproces inmiddels 
aangepast en zullen voortaan standaard mondeling evalueren. 
- Niet alle gastouders werden aantoonbaar iedere 12 maanden bezocht voor een 
voortgangsgesprek. Alle gastouders werden wel minimaal tweemaal per jaar bezocht (voor RIE, 
koppelingsgesprekken, voortgang, enz.), echter niet altijd werd er binnen het jaar een 
voortgangsgesprek gevoerd. Gelukkig betekent dit niet dat er onvoldoende bezoeken bij de 
gastouders zijn geweest of dat het zou hebben ontbroken aan begeleiding. Ook dit proces hebben 
we inmiddels bijgesteld zodat er voortaan ieder jaar een voortgangsgesprek is. 
Tenslotte willen we graag melden dat we de inspectie als prettig en informatief hebben ervaren en 
dat we onze werkwijze door het gesprek weer scherp hebben kunnen toetsen. 
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