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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten 
Gastouderbureau Je Beste Maatje, geregistreerd sinds 2010, regelt momenteel gastouderopvang 
voor één gastouder. De houder geeft aan geen nieuwe gastouders meer op te nemen bij haar 
vestiging maar de actieve koppeling blijft bestaan. 
Momenteel houdt de houder zich binnen Je Beste Maatje bezig met name bezig met de begeleiding 
van andere franchise vestigingen. Daarnaast is ze bezig met het vereenvoudigen van de 
overkoepelende beleidsstukken. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 In 2014 zijn tekortkomingen geconstateerd. Er werd niet voldaan aan een aantal items binnen 

de domeinen 'personeel' en 'veiligheid&gezondheid'. 
 In 2015 zijn tekortkomingen geconstateerd. Er werd niet voldaan aan een aantal items binnen 

het domein ouderrecht. 
  
Inspectie 
In opdracht van de gemeente de Bilt heeft op donderdag 19 mei 2016 het jaarlijks inspectiebezoek 
plaatsgevonden. 
Tijdens deze jaarlijkse inspectie zijn de kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht: 
 Pedagogisch beleid; 
 Personeel; 
 Veiligheid en gezondheid; 
 Ouderrecht; 
 Kwaliteit gastouderbureau. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Uit de inspectie komt naar voren dat niet wordt voldaan aan de eisen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen die tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn getoetst. 
  
De belangrijkste conclusies uit de inspectie: 
 Eén item is met een onvoldoende beoordeeld. Er kon voor dit item niet worden aangetoond dat 

wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Het gaat om een item binnen domein 3: Personeel. 
 Overleg en overreding: Er is overleg en overreding toegepast op een aantal items. Overleg& 

overreding wil zeggen dat de houder in de gelegenheid wordt gesteld om aanpassingen te 
verrichten binnen de periode van het inspectie onderzoek. Hiervoor is vooraf een week 
afgesproken. Dit is toegepast op de informatievoorziening omtrent de geschillencommissie 
(domein ouderrecht) en op de verklaring omtrent het gedrag van de gastouder (domein 
kwaliteit). De houder heeft binnen de vooraf vastgestelde termijn van overleg&overreding 
aanvullingen en een nieuwe verklaring omtrent het gedrag toegestuurd. Uit deze aanvullingen 
blijkt dat de informatie voorziening omtrent de geschillencommissie is voorgelegd aan ouders. 
Verder heeft de houder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aangevraagd voor de 
gastouder. Deze is nagestuurd en voldoet nu. De houder voldoet dus na overleg&overreding 
aan de genoemde voorwaarden. Het is echter wel opmerkelijk dat de gastouder een 
verouderde verklaring omtrent het gedrag had (uit 2011) en dus niet in de continue screening 
zat. 

  
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Het advies tot handhaven geldt voor de volgende voorwaarden: 
 Domein 3: Personeel, item 3.1 (verklaring omtrent het gedrag), voowaarde 2 



 

4 van 18 
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 19-05-2016 
GOB Je Beste Maatje te MAARN 

 

 



 

5 van 18 
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 19-05-2016 
GOB Je Beste Maatje te MAARN 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch beleid 

 
  
 
Pedagogisch beleidsplan 
 
Gastouderbureau Je Beste Maatje werkt met een recentelijk (maart 2016) overkoepelend 
pedagogisch beleidsplan voor alle vestigingen. Van de gastouders wordt verwacht dat zij een 
werkplan voor zichzelf invullen, aan de hand van de pedagogische doelen van Je Beste Maatje. 
  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan van Je Beste Maatje voldoet aan de gestelde eisen. 
  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder van gastouderbureau Je Beste Maatje beschrijft de kern van het werk als volgt: 
"Ieder kind is uniek. Kijk goed naar het kind en waar hij/zijn behoeften liggen". 
  
De houder zorgt op de volgende manier voor uitdraging van de pedagogische visie: 
 Vooraf aan de opvang verwacht de houder dat de gastouder een checklist met competenties 

invult. Hierna volgt een inwerktraject; 
 Als de gastouder eenmaal is begonnen komt de inhoud van het werkplan aan de orde in 

evaluatiegesprekken en eventueel tijdens een bezoek van de houder bij de gastouder. 
 
Conclusie 
Er wordt zorg voor gedragen dat de aangesloten gastouder het pedagogisch beleid van Je Beste 
Maatje uitvoert. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder bevat de functieaspcten 84 (=belast zijn met de 
zorg voor minderjarigen) en 86 (=werkzaam in de kinderopvang). 
  
Voor een houder geldt dat naast functieaspecten 84 en 86 ook minimaal getoetst moet zijn op de 
volgende functieaspecten: 
 11 (= bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen); 
 21 (= met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan); 
 22 (= budgetbevoegdheid hebben). 
  
Conclusie 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder voldoet tijdens de inspectie niet aan de gestelde 
voorwaarden. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 
Personeelsformatie per gastouder 
 
De houder heeft jaarlijks de volgende activteiten op de agenda staan voor de gastouder: 
 EHBO; 
 Het schrijven van een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan die in de evalutie aan de orde komt; 
 Trainingen over actuele onderwerpen; 
 Evaluatie (twee keer per jaar); 
 Voortgangsgesprek; 
 Intervisiebijeenkomsten die worden begeleid door het gastouderbureau; 
 Tussentijds telefonisch of mailcontact. 
  
Conclusie 
De houder heeft aangetoond dat de gastouder tenminste 16 uur per jaar wordt begeleid. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Bij aanvang van de opvang wordt in de woning waar de gastouderopvang plaatsvindt een 
inventarisatie gehouden op de bestaande veiligheids-en gezondheidsrisico's. Daarnaast komt deze 
aan bod in de jaarlijkse evaluatiebezoeken. 
  
Conclusie 
Voor een actuele risico inventarisatie veilgheid&gezondheid en het handelen daar naar door de 
gastouder, wordt voldoende zorg gedragen. 
  
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder gebruikt de meldcode kindermishandeling die is afgeleid van de meest recente versie 
van de branche vereniging. 
De gastouder heeft deze in een map van het gastouderbureau. 
  
Conclusie 
De houder heeft een meldcode welke voldoet aan de beschreven eisen en zorgt ervoor dat 
gastouder op de hoogte hier van is. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
Tijdens de inspectie is het contract met de vraagouder getoond waarin de bedragen voor het 
bureau en het bedrag voor de gastouder apart staat benoemd. 
  
Het pedagogisch beleid, het meest recente inspectierapport en de klachtenregeling staan op de 
website ter informatie voor ouders.  
Informatie over de wijze waarop de geschillencommissie onder de aandacht is gebracht bij 
de vraag- en/of gastouder ontbreekt op het moment van inspectie. 
In het kader van overleg en overreding is de houder in de gelegenheid gesteld om deze 
tekortkoming binnen een vooraf vastgestelde termijn van één week op te lossen. 
  
‘Overleg en overreding’ is een eerste stap in de handhaving. De houder wordt in de gelegenheid 
gesteld de overtreding snel op te heffen. 
  
De houder heeft hier gebruik van gemaakt en binnen de gestelde termijn de informatie over de 
geschillencommissie aangetoond. 
  
  
  
 
 
Oudercommissie 
 
Er is geen oudercommissie gevormd. Er zijn voldoende inspanningen verricht om ouders te werven. 
De houder heeft aangetoond gebruik te maken van de alternatieve ouderraadpleging. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De wettelijke vereisten ten aanzien van de behandeling van klachten zijn per 1 januari 2016 
gewijzigd. Hieronder is beschreven of de houder voldoet aan de wettelijke vereisten zoals deze 
vanaf januari 2016 van kracht zijn. 
  
De houder heeft een interne regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de 
beschreven eisen. De klachtenregeling is schriftelijk vastgelegd. Je Beste Maatje is aangesloten bij 
de landelijke geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen ten aanzien van ‘klachten en geschillen 2016’ uit de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen geldig vanaf januari 2016. 
  
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
De wettelijke vereisten ten aanzien van de behandeling van klachten zijn per 1 januari 2016 
gewijzigd. Hieronder is beschreven of de houder voldoet aan de wettelijke vereisten zoals deze tot 
en met 31 december 2015 van kracht waren. 
  
De houder had een regeling voor de behandeling van klachten van ouders en de oudercommissie 
die voldeed aan de beschreven eisen. De locatie was aangesloten bij Stichting klachtencommissie 
Kinderopvang (SKK). 
   
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen ten aanzien van ‘klachten’ uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen geldig tot en met 31 december 2015. 
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Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Nieuwsbrieven 
  Klachtenregeling 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 
Intake gesprekken  
Tijdens de inspectie is gecontroleerd of er een intake gesprek heeft plaats gevonden met de 
gastouder die momenteel nog als enige gastouder is aangesloten bij het bureau. De houder geeft 
aan dat dit al enige tijd geleden is gevoerd, maar kon wel aantonen dat er een intake plaats heeft 
gevonden. 
  
Koppelingsgesprekken 
Tijdens de inspectie is gecontroleerd of er koppelingsgesprek plaats heeft gevonden voor de 
(enige) huidige koppeling tussen de gast- en vraagouder. De houder kan tijdens deze controle 
aantonen dat er koppelings gesprek heeft plaats gevonden. 
  
Voortgang- en evaluatie gesprekken 
Tijdens de inspectie is gecontroleerd of er evaluaties plaats vinden met de vraag- en/of gastouder. 
De houder kan tijdens deze controle aantonen dat er evaluatie gesprekken plaats vinden. Dit 
gebeurt aan de hand van een vast staan vragen formulier. De voortgang is een terugkerend thema 
tijdens deze gesprekken. 
  
Conclusie 
De houder heeft kunnen aantonen dat er intake gesprekken, evaluaties en koppelingsgesprekken 
plaats vinden met de gast- en/of vraagouder. 
  
 
 
Administratie gastouderbureau 
 
De houder heeft aangetoond te beschikken over: 
 Een schriftelijke overeenkomst met de vraagouder; 
 Een (ondertekende) risico inventarisatie; 
 Een jaaroverzichten van de vraag- en gastouder; 
 Een betalingsoverzicht met daarin de betalingen van de vraag- en betalingen naar de 

gastouder. 
 Een jaaroverzicht van de ingeschreven kinderen. 
  
De houder heeft tijdens de inspectie niet aan kunnen tonen te beschikken over: 
  
 Een geldige verklaring omtrent het gedrag van de gastouder. Deze dateert van januari 2011. 
  
In het kader van overleg en overreding is de houder in de gelegenheid gesteld om deze 
tekortkoming van een niet geldige verklaring omtrent het gedrag binnen een vooraf vastgestelde 
termijn van één week op te lossen. 
  
‘Overleg en overreding’ is een eerste stap in de handhaving. De houder wordt in de gelegenheid 
gesteld de overtreding snel op te heffen. 
  
De houder heeft hier gebruik van gemaakt en binnen de gestelde termijn een geldige verklaring 
omtrent het gedrag aangetoond. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau 
 verklaring omtrent het gedrag gastouder 
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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 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4, 8 en 9 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) 



 

14 van 18 
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 19-05-2016 
GOB Je Beste Maatje te MAARN 

Oudercommissie 

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 handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 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 hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

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) 
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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) 

 

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) 
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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) 

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) 

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 : GOB Je Beste Maatje 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Wendy Maria Catharina Kuijpers 
KvK nummer : 30248078 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  F Schalekamp 

L van der Ros 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrechtse Heuvelrug 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 3940AE DOORN 
 
Planning 
Datum inspectie : 19-05-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 15-06-2016 
Zienswijze houder : 05-07-2016 
Vaststelling inspectierapport : 05-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 13-07-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

Beste Liesbeth ven der Ros en Frank Schalekamp, 
 
De enige handhaving betreft het niet kunnen aantonen van een recente VOG van mij als houder. 
Dit is tijdens de inspectie besproken, maar ik kon de digitale versie van mijn VOG zo gauw niet 
vinden. Daarom is besloten het na te zenden. Het betreft een oude VOG van 2014 waarvan bij 
eerdere inspecties nooit is opgevallen dat de functieaspecten 11, 21 en 22 ontbreken. Een nieuwe 
VOG is reeds aangevraagd. 
  
Mvg Wendy Kuijpers 
Houder GOB Je Beste Maatje Maarn 

 
 
 

 


