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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
Tijdens het inspectie onderzoek [steekproef] van 23-11-2016 zijn de volgende onderdelen
gecontroleerd zoals deze zijn opgenomen in de Wet kinderopvang.
Mevrouw Loupias is aangesloten bij gastouderbureau Mare en gastouderbureau D-Janina
Nederland.
De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder.
Domein 1 Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang.
Is niet gecontroleerd, dit domein is al beoordeeld bij aanvraag voor registratie in het LRKP
Domein 2 Pedagogisch klimaat.
De visie van de gastouder is doorgenomen.
De pedagogische praktijk is niet beoordeeld.
Tijdens het inspectiebezoek waren geen kinderen aanwezig, de kinderen waren net opgehaald door
de vraagouders.
Domein 3 Deskundigheid gastouder.
Tijdens de inspectie zijn geen tekortkomingen vastgesteld.
Domein 4 Accommodatie en inrichting.
Tijdens de inspectie zijn geen tekortkomingen vastgesteld.
Domein 5 Veiligheid en gezondheid.
Tijdens de inspectie zijn geen tekortkomingen vastgesteld.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein is er gekeken of de gastouder kennis heeft van en handelt naar het pedagogisch
beleidsplan van het gastouderbureau.
Gedurende de inspectie heeft er een interview plaats gevonden met betrekking tot de
pedagogische praktijk.
De visie van de gastouder is doorgenomen.
Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk is niet beoordeeld.
Tijdens het onaangekondigd inspectie onderzoek om 15.00 uur, waren de opvang kinderen net
allemaal opgehaald.
Mevrouw Loupias had weinig tijd voor de toezichthouder, zij moest weg.
Toetsing van de theorie aan de praktijk heeft daarom niet plaats kunnen vinden.
Gebruikte bronnen:

Interview gastouder
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Deskundigheid gastouder
Binnen dit domein is de gastouder gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldig
EHBO certificaat voor kinderen.
Daarnaast is de gastouder gecontroleerd op het hebben van een geldige Verklaring Omtrent het
Gedrag.
Deze dient gescreend te zijn op de juiste functie aspecten en te voldoen aan de criteria van
continue screening.
Tevens dienen alle huisgenoten vanaf 18 jaar in het bezit te zijn van een geldige Verklaring
Omtrent het Gedrag, gescreend op de juiste functie aspecten en passend binnen de criteria van
continue screening.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens de inspectie van de GGD is de Verklaring Omtrent het Gedrag van de gastouder en haar
echtgenoot beoordeeld.
Deze zijn op de juiste aspecten gescreend en voldoen aan de criteria van de continue screening.
Deskundigheid gastouder
Mevrouw Loupias beschikt over een juiste beroepskwalificatie voor gastouderopvang, namelijk
Sociaal Pedagogisch Werker, niveau 3.
Ook beschikt zij over EHBO certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, geldig tot 01-04-2018 dat aan de
wettelijke criteria voldoet.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Gebruikte bronnen:

Interview gastouder

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Accommodatie en inrichting
Binnen dit domein zowel de binnen- als de buitenruimte van de woning gecontroleerd.
De woning dient te allen tijde rookvrij te zijn.
Tevens dient er op iedere etage van de woning een werkende rookmelder te hangen.
De binnen- en buitenruimte dienen voldoende speelruimte te hebben, afgestemd op het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Wanneer er kinderen opgevangen worden in de leeftijd tot anderhalf jaar, dient er een
afzonderlijke slaapruimte aanwezig te zijn.
Ook deze dient afgestemd te zijn op het aantal op te vangen kinderen.
De woning
De woning is een eengezinswoning met tuin.
Gelegen in een rustig, autovrij, hofje.
De woning waar de gastouderopvang plaats vindt voldoet aan de minimale kwaliteitseisen volgens
de Wet kinderopvang.
De slaapruimte
Er zijn 2 slaapkamers beschikbaar voor de op te vangen kinderen.
De grote slaapkamer heeft 4 gekoppelde bedjes.
Dit soort bedjes worden ook gebruikt in de kinderopvang.
Mevrouw Loupias controleert de bedjes zeer regelmatig op veiligheid.

Groepssamenstelling
Samen met de gastouder heeft de toezichthouder de plaatsingslijsten bekeken.
Mevrouw Loupias biedt opvang op van maandag tot en met vrijdag.
Op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar oud.
Gemiddeld zijn er 3 tot 5 kinderen per dag.
Gastouder heeft 2 eigen kinderen in de leeftijd van 6 en 13 jaar oud.
Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.
De groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke eisen.
Achterwacht
Mevrouw Loupias is goed telefonisch bereikbaar.
Zij heeft zorg gedragen voor een achterwacht, die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het
opvangadres aanwezig is.
Daartoe is de achterwacht altijd telefonisch bereikbaar.
Gebruikte bronnen:

Interview gastouder

Observaties

Plaatsingslijsten
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd.
Deze dient jaarlijks geactualiseerd te worden.
De geïnventariseerde risico's dienen compleet te zijn en overeen te komen met de risico's in de
praktijk.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Tijdens de inspectie van de GGD is de risico-inventarisatie bekeken.
Deze is vastgesteld op 14-11-2016 door de bemiddelingsmedewerker van gastouderbureau Mare.
En op 09-03-2016 door de bemiddelingsmedewerker van gastouderbureau Janina Nederland.
Meldcode kindermishandeling
Mevrouw Loupias is op de hoogte van de Meldcode kindermishandeling.
Of zij handelt naar de wettelijke meldplicht is niet beoordeeld; de gastouder geeft aan een
dergelijke situatie nog niet te hebben meegemaakt.
Gebruikte bronnen:

Interview gastouder

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Ongevallenregistratie

Meldcode kindermishandeling
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Inspectie-items
Deskundigheid gastouder
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de gastouder is bij het indienen van de aanvraag tot
exploitatie van de voorziening voor gastouderopvang door de houder van het gastouderbureau aan
het college van B en W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden,
uitgezonderd de gastouder die al een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang exploiteert.
(art 1.45b lid 2, 1.56b lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder en zijn huisgenoten zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is
afgegeven na 1 maart 2013.
(art 1.56b lid 3 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)

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 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder d 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 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder 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 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder b Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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De slaapruimte
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 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 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 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 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 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)

Achterwacht
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12 Regeling 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 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 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, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat
specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid is door de gastouder samen met de
bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 en 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 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 en 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
en voldoet aan de gestelde eisen.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 sub c en 12
lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c en lid 4 Regeling kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder
ondertekende risico-inventarisatie gezondheid, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat
specifieke adres. De risico-inventarisatie gezondheid is door de gastouder samen met de
bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 en 12 lid 1 en 3
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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De gastouder draagt er zorg voor dat de gezondheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen
de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 en 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam gastouder
Opvangadres
Postcode en plaats
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Gegevens gastouderbureau(s)
Naam gastouderbureau
Adres gastouderbureau
Postcode en plaats

: D-Janina Nederland
: Wold 23 33
: 8225BA Lelystad

Naam gastouderbureau
Adres gastouderbureau
Postcode en plaats

: Mare gastouderbureau
: Zwaardstraat 16
: 2584TX 'S-GRAVENHAGE

Hooge, Cecilia Marinella de
Rietschoot 128
1511WN OOSTZAAN
6

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oostzaan
: Postbus 20
: 1530AA WORMER

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar
gastouder en gastouderbureau(s)
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507EC ZAANDAM
0900-2545454
I. Stukker

: 23-11-2016
:
: 08-12-2016
:
: 08-12-2016
: 29-12-2016
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Bijlage: Zienswijze gastouder
De zienswijze betreft een reactie van de gastouder op de inhoud van het inspectierapport.
07-12-2016
Ik kan mij prima vinden in het rapport.
Bedankt voor uw bezoek.
Cecilia Loupias- de Hooge
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