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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Gastouderbureau Bumblebee heeft op 23 mei 2016 een aanvraag gedaan voor opname in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De houder heeft het voornemen om 
zo spoedig mogelijk met het genoemde gastouderbureau te willen starten. 
  
Op vrijdag 8 juli 2016 heeft in opdracht van de gemeente Soest een onderzoek voor registratie 
plaatsgevonden. De GGD regio Utrecht heeft beoordeeld of de exploitatie redelijkerwijs zal 
plaatsvinden binnen de eisen van de Wet kinderopvang. 
  
Gastouderbureau Bumblebee handelt als eenmanszaak en is gevestigd in de woning van de houder 
van het gastouderbureau in Soest. 
  
De houder zal zorg dragen voor bemiddeling en begeleiding tussen gastouders en vraagouders in 
de regio Soest en omstreken. Dit betekent onder andere het houden van intake- en 
koppelingsgesprekken met vraag- en gastouders, het uitvoeren van huisbezoeken, het begeleiden 
van gastouders op het gebied van opvang en pedagogiek en het uitvoeren van de kassiersfunctie. 
  
Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de GGD regio Utrecht dat de exploitatie redelijkerwijs 
kan plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Binnen drie maanden na aanvang registratie zal de GGD 
onderzoeken of het gastouderbureau voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld vanuit de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit onderzoek voor registratie 
zijn onderzocht. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 
 
De houder is momenteel geregistreerd als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Er loopt geen handhaving tegen de houder. 
  
De houder heeft op 23 mei 2016 bij de gemeente Soest een aanvraag exploitatatie 
gastouderbureau ingediend. 
  
 
 
Gastouderbureau in de zin van de wet 
 
De houder van Gastouderbureau Bumblebee zal fungeren als bemiddelaar tussen vraag- en 
gastouder. 
 
Gastouderbureau Bumblebee is een eenmanszaak, gevestigd in het woonhuis van de 
houder. De houder zal voor de totstandkoming en begeleiding van de opvang gebruik maken van 
het pedagogisch beleidsplan, de meldcode kindermishandeling en de risico-inventarisatie zoals zij 
deze zelf heeft vastgesteld. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau (Vrijdag 8 juli vanaf 10:00 uur) 



 

5 van 11 
Definitief inspectierapport gastouderbureau onderzoek voor registratie 08-07-2016 
Gastouderbureau Bumblebee te Soest 

 

Pedagogisch beleid 

 
  
 
Pedagogisch beleidsplan 
 
In het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau Bumblebee staan de vier pedagogische 
opvoedingsdoelen (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) in concrete en 
observeerbare termen beschreven. 
  
Daarnaast wordt de voor het gastouderbureau kenmerkende pedagogische visie alsmede de eisen 
die worden gesteld aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt beschreven. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau (Vrijdag 8 juli vanaf 10:00 uur) 
  Pedagogisch beleidsplan (Versie 2016) 
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Personeel 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder is beoordeeld. Deze voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een model voor het afnemen van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
vastgesteld. De houder zal gebruik maken van het basismodel zoals opgesteld door het 
softwareprogramma gastouderopvang PortaBase. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de gestelde 
eisen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau (Vrijdag 8 juli vanaf 10:00 uur) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling 
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Inspectie-items 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang 

Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gastouderbureau in de zin van de wet 

Het gastouderbureau is een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door 
tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

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) 

 

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) 
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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 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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Gastouderbureau Bumblebee 
Website : http://www.gastouderbureau-bumblebee.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Deborah D. Lassche 
KvK nummer : 60551798 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

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 : Soest 
Adres : Postbus 2000 
Postcode en plaats : 3760CA SOEST 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 17-08-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 22-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 


