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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

Ieder jaar wordt op basis van een steekproef een deel van de voorzieningen voor gastouderopvang 

(VGO) geïnspecteerd door de Inspectie Kinderopvang. 

 

Het betreft hier een onderzoek na registratie en daarom zijn niet alle domeinen geïnspecteerd. 

Een overzicht van de getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te vinden.  

 

Indien de gastouder of het gastouderbureau een zienswijze heeft ingediend is deze eveneens 

achterin het rapport te lezen. 

Beschouwing 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van deze voorziening voor 

gastouderopvang, de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

De voorziening voor gastouderopvang van mevrouw C. Kantah is sinds 19 april 2022 opgenomen in 

het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) met zes kindplaatsen. Dit houdt in dat er steeds 

maximaal zes kinderen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn gedurende de opvang.  

 

De gastouder vangt op dit moment in totaal vier verschillende kinderen op in haar eigen woning, 

verspreid over twee dagen in de week. De gastouder wordt bemiddeld door twee 

gastouderbureaus, namelijk Gastouderbureau De Oppas en Gastouderbureau ViaViela. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Op 19 april 2022 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden waarbij het advies is 

gegeven tot opnemen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

Huidige inspectie  

Op 22 september 2022 heeft de toezichthouder een onaangekondigd bezoek gebracht aan de 

gastouder. Er heeft een Onderzoek Na Registratie plaatsgevonden en daarom zijn niet alle items 

beoordeeld. 

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek de risico-inventarisatie veiligheid en 

gezondheid en de groepssamenstelling beoordeeld. Verder is de gastouder geïnterviewd en is 

pedagogische praktijk geobserveerd.  

 

Tijdens het inspectiebezoek waren er vier kinderen aanwezig. Een baby van 9 maanden en drie 

kinderen van 3 jaar. 

 

Tijdens de huidige inspectie is geconcludeerd dat –wat betreft de getoetste voorwaarden- wordt 

voldaan aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De gastouder zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. 

 

De gastouder handelt volgens het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogische praktijk 

In het pedagogisch beleid van het gastouderbureau zijn de vier basisdoelen uit de Wet 

kinderopvang uitgewerkt. Voor het bieden van verantwoorde kinderopvang wordt o.a. van de 

gastouder verwacht dat ze deze doelen realiseert en daarbij rekening houdt met de 

ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt. Dit houdt het volgende in: 

 

a. Tijdens de opvang biedt de gastouder de kinderen een veilige basis, zodat de kinderen kunnen 

ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Kinderen voelen zich zowel fysiek als emotioneel veilig bij de 

gastouder. 

b. De kinderen worden door de gastouder spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van 

motorische vaardigheden, taalvaardigheden, creatieve vaardigheden en cognitieve vaardigheden. 

c. De gastouder brengt de kinderen spelenderwijs sociale en kennis en vaardigheden bij. De 

kinderen worden begeleid in de omgang met elkaar en leren hierbij o.a. zich in een ander te 

verplaatsen, samen te werken, andere te helpen en conflicten te voorkomen en op te lossen. 

d. De gastouder leert de kinderen hoe je met elkaar omgaat. Ze vervult hierbij een voorbeeldrol, 

waarbij zij waarden en normen overdraagt en zo bijdraagt aan de morele ontwikkeling van de 

kinderen. 

 

De wijze waarop de gastouder ervoor zorgt dat er tijdens de opvang sprake is van verantwoorde 

kinderopvang is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef bestaat uit een observatie 

van het pedagogisch handelen van de gastouder tijdens het inspectiebezoek. Voor de beoordeling 

van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie 

pedagogisch praktijk’. 

 

Informatie van de gastouder en Impressie van de observatie 

Tijdens de observatie zijn er drie meisjes van 3 jaar en een baby van 9 maanden aanwezig. De 

kinderen zijn aan het spelen in de speelkamer. Er is veel gevarieerd speelgoed aanwezig o.a. een 

keukentje, leesboekjes, blokken, diverse poppen en een poppenwagentje. Ook staat er een klein 

tafeltje met 4 stoeltjes omheen, waar allerlei teken-en kleur materiaal op staat. De meisjes zijn 

lekker met de poppen aan het spelen en de gastouder heeft de baby vast. De kinderen lopen met 

de poppenwagen heen en weer naar de woonkamer door de gang en weer terug naar de 

speelkamer. In de woonkamer staat ook nog wat speelgoed, boekjes en een kleine ballenbak. 

De kinderen zijn zo enthousiast en druk aan het spelen, dat de gastouder aan de kinderen vraagt 

of ze iets zachter kunnen zijn. Dit doen ze. 
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Tijdens het spelen vraagt de gastouder regelmatig wat aan de kinderen en daagt ze uit om dingen 

te vertellen en te benoemen. De kinderen geven enthousiast antwoord. 

Wat later gaan de kinderen lunchen. De gastouder vraagt of de kinderen willen helpen met het 

dekken van de tafel en dat doen ze alle drie meteen. Het is duidelijk dat ze dit vaker gedaan 

hebben en het een onderdeel is van een ritueel. Ze pakken allemaal een stoeltje en zetten die in de 

woonkamer neer, vervolgens pakken ze een plastic bordje en mes en nadat ze hun handen hebben 

gewassen gaan ze rustig aan tafel zitten. 

De gastouder begeleidt de kinderen hierbij op een rustige wijze, stimuleert en geeft aanwijzingen 

indien nodig. Regelmatig krijgen de kinderen een complimentje en heeft ze een lief woordje voor 

iedereen. De baby krijgt van de gastouder ook voldoende aandacht. 

De drie oudste kinderen smeren zelf hun boterhammen en de gastouder kijkt of het goed gaat. 

Tijdens het eten vinden er korte gesprekjes plaats, waarbij de gastouder de kinderen op een 

passende manier betrekt in de gesprekjes. 

De gastouder geeft aan de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren door ze spelenderwijs 

dingen te leren, zoals aankleden, helpen met opruimen en zindelijk worden. Ook de normen en 

waarden krijgen aandacht. Als een van de kinderen iets aan de toezichthouder vraagt op een 

bepaalde manier, legt ze uit dat het kind het beter op een andere manier kan vragen. Het kind 

luistert hierna en doet het dan ook. De kinderen voelen zich zichtbaar op hun gemak. Het 

welbevinden van de kinderen oogt goed. Ze zijn vrolijk en enthousiast. 

 

Waargenomen basisdoelen 

Meerdere basisdoelen, zoals eerder benoemd bij a t/m d, zijn tijdens de observatie voldoende 

waargenomen, namelijk dat de kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd zich te ontwikkelen en 

dat zij zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

De overige basisdoelen zijn tijdens dit onderzoek niet meegenomen in de beoordeling. 

 

Kennis van pedagogisch beleid 

In het pedagogisch beleid van het gastouderbureau zijn de vier basisdoelen uit de Wet 

kinderopvang, zoals eerder benoemd bij a t/m d, uitgewerkt. Van de gastouder wordt verwacht dat 

ze uitvoering geeft aan deze doelen. 

 

Tijdens het inspectiebezoek is aan de hand van de observatie en een interview met de gastouder 

door de toezichthouder geconstateerd dat de gastouder voldoende kennis heeft van en handelt 

volgens het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau. 

 

Conclusie 

De toezichthouder heeft op basis van de steekproef de praktijk positief beoordeeld. Daarnaast 

heeft de toezichthouder voldoende kunnen waarnemen dat de gastouder kennis heeft van en 

handelt volgens dat pedagogisch beleid. Hiermee voldoet de gastouder aan de voorwaarden met 

betrekking tot het bieden van verantwoorde kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview gastouder/houder voorziening (22 september 2022) 

 Observatie(s) (22 september 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Eisen aan de gastouder 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De gastouder moet het juiste diploma hebben en eerste hulp (EHBO) aan kinderen kunnen bieden. 

De gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en staat ingeschreven in het 

Personenregister Kinderopvang. Dit geldt ook voor eventuele stagiairs, volwassen huisgenoten en 

structureel aanwezige volwassenen. De gastouder spreekt Nederlands met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouder heeft vastgesteld dat de gastouder en haar (meerderjarige) huisgenoten met 

een Verklaring omtrent het gedrag staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang 

conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 

De gastouder staat bij twee gastouderbureaus ingeschreven. De toezichthouder heeft 

geconstateerd dat één huisgenoot enkel aan een van de twee gastouderbureaus is gekoppeld in het 

Personenregister Kinderopvang.Het betreft hier een zus van de partner van de gastouder die er net 

is komen wonen.  Dit betekent dat de koppeling tussen de betreffende persoon en één van de twee 

gastouderbureaus niet tot stand is gebracht. 

 

Hiermee is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot het onderwerp ‘Verklaring omtrent 

het gedrag en inschrijving Personenregister kinderopvang’. 

 

Conform de Wet kinderopvang dienen de gastouder en alle (meerderjarige) huisgenoten gekoppeld 

te worden aan alle gastouderbureaus waarbij de gastouder staat ingeschreven. Op grond van de 

Wet kinderopvang is het gastouderbureau verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de 

koppeling tussen het gastouderbureau en de gastouder en haar (meerderjarige) huisgenoten. 

De geconstateerde tekortkoming valt de gastouder niet te verwijten omdat het gastouderbureau 

verantwoordelijk is voor koppelingen in het Personenregister Kinderopvang. 

 

Op de dag van het inspectiebezoek heeft de gastouder contact opgenomen met het betreffende 

gastouderbureau. 

Op 23 september 2022 is de koppeling tussen de betreffende huisgenoot en het gastouderbureau 

alsnog tot stand gekomen. 

 

Op basis van bovenstaande concludeert de toezichthouder dat de gastouder voldoet aan de eisen 

omtrent de Verklaring omtrent gedrag en inschrijving in het Personenregister Kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

 Interview gastouder/houder voorziening (22 september 2022) 

 Personenregister Kinderopvang (d.d. 22 en 23 september 2022) 

 Landelijk Register Kinderopvang (22 en 23 september) 
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Accommodatie en inrichting 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De opvangwoning moet voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen hebben, en voldoende 

mogelijkheid om buiten te spelen. De ruimtes voor de kinderen zijn veilig en toegankelijk en zijn 

uitdagend ingericht. De opvangwoning en de buitenruimte zijn rookvrij. Er hangen werkende 

rookmelders in de woning. 

 

De gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijk opvangen, is goed bereikbaar en zorgt voor een 

achterwacht. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Groepssamenstelling 

Tijdens het inspectiebezoek worden er vier kinderen opgevangen door de gastouder, waarvan een 

baby van 9 maanden en drie kinderen van 3 jaar. 

 

Uit onderstaande bevindingen blijkt dat de voorziening van de gastouder voldoet aan de 

kwaliteitseisen met betrekking tot de groepssamenstelling. 

 

Op dit moment vangt de gastouder op dinsdag en donderdag in totaal vier verschillende kinderen 

op.  

Dinsdag: Totaal 4 kinderen; waarvan 1 kind van 9 maanden, 1 kind van 1,5 jaar en 2 kinderen van 

3 jaar  

Donderdag: Totaal 5 kinderen; waarvan 1 kind van 9 maanden, 3 kinderen van 3 jaar en 1 kind 

van 2 jaar  

Vrijdag: Totaal 3 kinderen; waarvan 1 kind van 1,5 jaar, 1 kind van 3 jaar en 1 kind van 2,5 jaar  

 

Vanaf oktober gaat de gastouder acht verschillende kinderen opvangen gedurende de week. 

Vanaf december gaat de gastouder ook op maandag drie kinderen opvangen. 

 

De gastouder is ervan op de hoogte dat zij maximaal zes kinderen gelijktijdig mag opvangen. Met 

dit aantal kindplaatsen staat de voorziening voor gastouderopvang geregistreerd in het Landelijk 

Register Kinderopvang. 

 

Het totaal aantal aanwezige kinderen én de leeftijdsopbouw in een groep, moet altijd aan de 

wettelijke eisen voldoen. De gastouder geeft aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview gastouder/houder voorziening (22 september 2022) 

 Observatie(s) (22 september 2022) 

 Plaatsingsoverzicht (per mail ontvangen) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De gastouder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor stelt de gastouder samen met 

de bemiddelingsmedewerker een risico-inventarisatie op. De gastouder voert de maatregelen uit, 

die passend zijn. De gastouder houdt een lijst van ongevallen bij. 

 

De gastouder kent de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en weet hoe hiernaar te 

handelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid ten behoeve van het opvangadres is door de 

gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau uitgevoerd op 8 

maart 2022. Het document is door hen ondertekend en aanwezig op het opvangadres. Hiermee is 

het inzichtelijk voor de vraagouders. 

 

Het gastouderbureau heeft naar aanleiding van de risico-inventarisatie risico’s, maatregelen en 

gedragsafspraken vastgelegd voor alle ruimtes die tijdens de opvang toegankelijk zijn voor 

kinderen. Deze maatregelen en afspraken moeten worden genomen om de veiligheids - en 

gezondheidsrisico's te beperken. 

 

De veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de kinderen worden voldoende beperkt. 

Tijdens het inspectiebezoek ontbrak er 1 stopcontactbeveiliger op de speelkamer. De gastouder 

heeft direct er een nieuwe in gezet. Dit is akkoord bevonden. 

 

Hiermee voldoet de gastouder aan de eisen die in de Wet kinderopvang gesteld worden binnen het 

domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview gastouder/houder voorziening (22 september 2022) 

 Observatie(s) (22 september 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogische praktijk 

De gastouder voert een zodanig pedagogisch beleid en organiseert de gastouderopvang op 

zodanige wijze, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde 

gastouderopvang. De gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch 

beleidsplan van het gastouderbureau waarbij hij is aangesloten. 

(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang) 

 

Eisen aan de gastouder 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De volgende personen zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang: 

- de gastouder of voorgenomen gastouder; 

- andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder, voor zover 

dit tevens de opvanglocatie is, hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben; 

- de personen van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn 

op de opvanglocatie, indien dit tevens het woonadres van de gastouder is. 

(art 1.56b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie en inrichting 

 

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 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang; art 13 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang) 

 

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 en gezondheid, die jaarlijks is opgesteld en is 

toegespitst op dat specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is door de 

gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd. 

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 
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De inventarisatie van de risico’s is inzichtelijk voor vraagouders en bevat in ieder geval een 

beschrijving van de veiligheids-en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen in alle voor 

kinderen toegankelijke ruimtes met zich brengt. 

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 

en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder a en b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uit het plan van 

aanpak binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen. 

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam gastouder : Kantah, Chamia 

Opvangadres : Verlengde Houtrakgracht 281 

Postcode en plaats : 3544 EB Utrecht 

Aantal kindplaatsen : 6 

 

Gegevens gastouderbureau(s) 

Naam gastouderbureau : De Oppas 

Adres gastouderbureau : Boomstede 86 

Postcode en plaats : 3608 AD Maarssen 

 

Naam gastouderbureau : ViaViela Utrecht Gob 

Adres gastouderbureau : Lange Dreef 11b 

Postcode en plaats : 4124 AJ Hagestein 

 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 

Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500 CE Utrecht 

Telefoonnummer : 030-2863 227 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. van Bakel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Utrecht 

Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500 CE Utrecht 

 

Planning 

Datum inspectie : 22-09-2022 
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Opstellen concept inspectierapport : 07-10-2022 

Zienswijze gastouder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 20-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gastouder en gastouderbureau(s) 

: 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 25-10-2022 
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Bijlage: Zienswijze gastouder 
De zienswijze betreft een reactie van de gastouder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

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