
  
 

 

 

 

Geachte mevrouw Wenning, 

Op verzoek van de gemeente Velsen heeft GGD Kennemerland als toezichthouder 

op 12 mei 2014 onderzoek verricht bij u, mevrouw Wenning, Pegasusstraat 41 

1973VS IJmuiden, als voorziening voor gastouderopvang.  

De aanleiding voor dit onderzoek is: onderzoek voor registratie op grond van artikel 

1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  

 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de voorziening voor 

gastouderopvang voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen voor gastouderopvang 

welke genoemd zijn in de Wet Kinderopvang en de bijbehorend "Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen" en "Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen. 

De verdere uitwerking is te vinden in het bijgevoegde document.  

 

Daarom adviseert GGD Kennemerland de gemeente Velsen om deze voorziening 

voor gastouderopvang op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen.  

 

Deze brief dient als inspectierapport. Indien u wenst te reageren op feitelijke 

onjuistheden dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende. 

 

U heeft als gastouder het recht om uw zienswijze op de bevindingen aan te geven.  

Deze kunt u schriftelijk aan de GGD kenbaar maken binnen 14 dagen 

na dagtekening van deze brief via e-mailadres: ksoriano@ggdkennemerland.nl. 

 

Mevr. J. Wenning  

Pegasusstraat 41 

1973VS IJmuiden                                                        
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Na het verstrijken van deze termijn wordt het inspectierapport, inclusief de 

eventuele zienswijze, verzonden aan de gemeente Velsen. Hier ontvangen u en uw 

gastouderbureau(s) een afschrift van. 

 

De gemeente neemt het uiteindelijke besluit tot wel of geen opname van de 

voorziening voor gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

gemeente brengt u hiervan op de hoogte. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Directeur Publieke Gezondheid, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

Mevrouw T. Hartog 

Toezichthouder Kinderopvang 



 

3 

 

Observaties en bevindingen 

 
 
 
Gastouderopvang in zin van de Wet Kinderopvang is als volgt omschreven: 

kinderopvang, die plaats vindt door tussenkomst van een geregistreerd 
gastouderbureau. 
 
De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van 

de maand waarop het voorgezet onderwijs voor die kinderen begint.  
 
Gastouder en handhaving 

 
Voor deze gastouder loopt er geen handhaving. 
 
Aangezien er geen handhaving loopt hoeft de gastouder geen maatregelingen te 
treffen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen te voorkomen. 
 
Gastouderopvang in de zin van de wet 

 
De gastouderopvang zal gaan plaats vinden met tussenkomst van één of 
meerdere geregistreerde gastouderbureaus. 
  
De opvang zal plaats gaan vinden in een gezinssituatie door een ander dan de 
ouder, dan wel de partner van de vraagouder. 

  
Gastouder in de zin van de wet 
 
De gastouder voldoet aan de voorwaarden die hiervoor in de wet Kinderopvang 
worden gesteld: 
- de gastouder is 18 jaar of ouder 
- niet inwonend bij de vraagouder 

- de gastouder heeft ten behoeve van de opvang van kinderen geen personeel in 
dienst 
- de gastouder heeft geen kinderen onder (voorlopig) toezicht staan en is niet 
ontheven uit of ontzet van het ouderlijk gezag 
 
Gebruikte bronnen: 
Interview met gastouder 

LRKP 
Legitimatie bewijs 
 

 

Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 
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 Pedagogisch klimaat 

 
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens deze inspectie is getoetst of de gastouder voldoende op de hoogte is van 
de inhoud van het pedagogisch beleid en dit in uitvoering brengt in de praktijk. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview gastouder 

  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 

  Pedagogisch werkplan 
 

  
 

 Deskundigheid gastouder 

 
De gastouder dient voldoende zorg te kunnen bieden en een veilige en gezonde 
omgeving te waarborgen die aansluit bij de leefwereld van de op te vangen 
kinderen. 

 
 Verklaring omtrent het gedrag 
 
De gastouder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven 
volgens de Wet Justitiële gegevens. 
 

Van verklaringen omtrent het gedrag van zowel de gastouder als volwassen 
huisgenoten is een origineel exemplaar op het opvangadres aanwezig. 
 
Deskundigheid gastouder 
 
De gastouder beschikt over een passende beroepskwalificatie en een geldig 
certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen. 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang spreekt de gastouder Nederlands 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  EHBO certificaat 
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 Accommodatie en inrichting 

 
De woning 

 
Er is voldoende binnen- en buitenruimte voor het aantal op te vangen kinderen 
en de ruimte is passend ingericht. 
 
De woning is te allen tijde rookvrij en voorzien van voldoende werkende 
rookmelders. 

 
De slaapruimte 

 
Indien er kinderen onder de anderhalf jaar opgevangen worden, beschikt de 
gastouder over een afzonderlijke slaapruimte die afgestemd is op het aantal op 
te vangen kinderen 
 

Groepssamenstelling 
 
De gastouder is op de hoogte van de eisen die de wet stelt aan het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen.  
 
Achterwacht 
 

Indien de gastouder meer dan 3 kinderen op gaat vangen zal er een achterwacht 
tijdens de opvang beschikbaar zijn.  
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties 
  Plaatsingslijsten 

  Interview gastouder 
 

 Veiligheid en gezondheid 

 
De gastouder heeft op het opvangadres een risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid van maximaal 1 jaar oud. 

  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens de inspectie is gebleken dat het veiligheid- en gezondheidsbeleid aan de 
hiervoor gestelde voorwaarden voldoet. 
 
Meldcode kindermishandeling 

 

De gastouder is op de hoogte van de inhoud van de Meldcode 
kindermishandeling en handelt hiernaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Risico-inventarisatie veiligheid                                  ● Ongevallenregistratie 

  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
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Inspectie-items 

 

Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Gastouder en handhaving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang tegen de gastouder. 
(art 1.49 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels 
werkwijze toezichthouder) 

De gastouder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen 

in de opvangsituatie te voorkomen. 
(art 1.49 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels 
werkwijze toezichthouder) 

Gastouderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang vindt plaats in een gezinssituatie door een gastouder welke niet de ouder 
van de op te vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of van één van de 
vraagouders. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gastouder in de zin van de wet 

De gastouder is 18 jaar of ouder. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De gastouder is niet inwonend bij de vraagouder. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De gastouder heeft ten behoeve van de opvang van kinderen geen personeel in dienst. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De gastouder heeft geen kinderen die onder (voorlopig) toezicht zijn gesteld en is niet 
ontheven uit of ontzet van het ouderlijk gezag. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
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Deskundigheid gastouder 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag is vóór het indienen van de aanvraag tot registratie aan de 
houder van het gastouderbureau overgelegd. 
(art 1.56b lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag is op moment van de indiening van de aanvraag tot 
registratie niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56b lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De gastouder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee 
jaar. 
(art 1.56b lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Bij opvang in de woning van de gastouder zijn alle huisgenoten vanaf 18 jaar, alsmede de daar 
werkzame vrijwilligers en stagiair(e)s in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die 
niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.56b lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Deskundigheid gastouder 

De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling. 
OF 

De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari 2012 waaruit blijkt 
dat de gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling aangewezen 
MBO-2 opleiding(en). 
(art 1.56b lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 13 lid 1 sub a en lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10, 10a en 10b Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De gastouder handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau 

waarbij hij is aangesloten. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder waarborgt de emotionele veiligheid. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke 
competentie te komen. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale 
competentie te komen. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij 
ongevallen conform de ministeriële regeling. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 13 lid 1 sub b en lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10d Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, daar de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 

gedragscode. 
(art 1.56b lid 6 en 1.55 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

De woning 

De woning waar gastouderopvang plaats vindt is te allen tijde rookvrij. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De woning waar gastouderopvang plaats vindt, beschikt over voldoende binnenspeelruimte 
voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De woning waar gastouderopvang plaats vindt, beschikt over voldoende 
buitenspeelmogelijkheden voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De woning waar gastouderopvang plaats vindt dient voorzien te zijn van voldoende en 
werkende rookmelders. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Groepssamenstelling 

Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5 
kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 
1 jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 14 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 13 lid 1, 2 en 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Achterwacht 

De gastouder is goed telefonisch bereikbaar. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder zorgt ervoor dat bij aanwezigheid van meer dan 3 kinderen tijdens de opvang 
een achterwacht beschikbaar is, die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres 
aanwezig is. Daartoe is de achterwacht altijd telefonisch bereikbaar. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder 
ondertekende risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud, die is toegespitst op 
dat specifieke adres. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 en 6 en art 12 lid 1 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheidsmaatregelen uit het plan van aanpak 
binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen. 
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden 
actueel is. 
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 en 12 lid 1 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder 
ondertekende risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud, die is toegespitst op 
dat specifieke adres. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 en 6 en art 12 lid 1 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De gastouder draagt er zorg voor dat de gezondheidsmaatregelen uit het plan van aanpak 
binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde 
meldcode. 
(art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De gastouder handelt naar de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde 
meldcode. 
(art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 


