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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of ‘de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden 

binnen de eisen van de Wet kinderopvang’. Dit betekent dat hij onderzoekt of de kwaliteit van de 

opvang door de gastouder goed genoeg zal zijn. 

Binnen dit onderzoek voor registratie heeft de toezichthouder onderzocht of de gastouderopvang 

redelijkerwijs zal gaan plaatsvinden in overeenstemming met de eisen zoals gesteld in de Wet 

kinderopvang. 

 

Hierbij zijn onder andere de rol van het gastouderbureau, de deskundigheid van de gastouder en 

de voorwaarden op het gebied van veiligheid en gezondheid en de accommodatie beoordeeld. 

 

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. 

 

De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 1 november 2022. Daarnaast zijn 

er documenten beoordeeld binnen dit onderzoek. 

Beschouwing 

Gastouderbureau Bumblebee heeft op 26 september 2022 een aanvraag gedaan tot registratie van 

gastouder mevrouw S. Petersen. Het betreft een aanvraag voor opname in het Landelijk Register 

Kinderopvang met zes kindplaatsen. 

  

De opvang zal plaatsvinden op het woonadres van de vraagouders. De gastouder is van plan 

opvang te bieden aan drie kinderen van de vraagouders in de leeftijd van 3, 7 en 8  jaar en een 

buurmeisje van 8 jaar. Zij is ook bemiddeld via het gastouderbureau.  De opvang zal op donderdag 

gaan plaatsvinden. 

Het opvangadres is al eerder in april 2022 geïnspecteerd. De gastouder staat ook met een ander 

opvangadres geregistreerd in het LRK. In juni 2022 heeft daar nog een inspectieonderzoek 

plaatsgevonden, daarom zijn nu niet alle documenten en niet alle items opnieuw beoordeeld. 

 

Naar aanleiding van de bevindingen tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder geconcludeerd 

dat de gastouderopvang redelijkerwijs zal gaan plaatsvinden in overeenstemming met de eisen 

zoals gesteld in de Wet kinderopvang. 

  

Tijdens het inspectiebezoek komt naar voren dat de gastouderopvang nog niet voldoet aan alle 

eisen binnen het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. De tekortkomingen staan hierna in het rapport 

beschreven. 

 

De toezichthouder heeft de gastouder binnen dit inspectieonderzoek de mogelijkheid geboden om 

aanvullende maatregelen te nemen om de tekortkoming(en) op te heffen. Op 3 november 2022 

heeft de toezichthouder nieuwe en aanvullende informatie ontvangen met betrekking tot de door 

de gastouder genomen maatregelen. 
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Aan de hand van deze nieuwe informatie is alsnog geoordeeld dat de gastouderopvang 

redelijkerwijs zal gaan plaatsvinden in overeenstemming met de eisen zoals gesteld in de Wet 

kinderopvang. 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 

 

De rapportage wordt direct in definitieve versie opgemaakt en verstuurd.  

Hiervoor is gekozen omdat aan alle voorwaarden voor gastouderopvang uit de Wet kinderopvang is 

voldaan en de toezichthouder het College adviseert de voorziening voor gastouderopvang op te 

nemen in het Landelijk Register Kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, naleving handhaving en maatregelen A-ziekten 

 

In het hoofdstuk ‘Registratie, na beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• registratie; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Registratie 

Ten tijde van het inspectieonderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de voorziening 

voor gastouderopvang nog niet in exploitatie is genomen. 

 

 

De gastouder wordt bemiddeld door gastouderbureau Bumblebee. De opvang zal plaatsvinden in 

een gezinssituatie waarbij de gastouder niet de ouder van de op te vangen kinderen is, noch de 

partner van de vraagouder. Er zullen maximaal zes kinderen tegelijkertijd bij vraagouder in huis 

worden opgevangen. 

 

Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder ook geconstateerd dat de gastouder: 

 

•  niet inwonend -of op het woonadres ingeschreven- is bij een eventuele vraagouder; 

• meerderjarig is; 

• ten behoeve van de opvang van kinderen geen personeel in dienst heeft. 

  

De gastouderopvang voldoet hiermee aan de voorwaarden uit de definitie voor gastouderopvang in 

de zin van de wet. 
 

Gebruikte bronnen 

• Aanvraag Exploitatie (26 september 2022) 

• Interview gastouder/houder voorziening (1 november 2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• pedagogische praktijk 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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. 

 

Beoordeling van de praktijk maakt geen deel uit van een onderzoek voor registratie. Wel wordt er 

door de toezichthouder een inschatting gemaakt of de gastouder zal zorgen voor verantwoorde 

kinderopvang zoals hierboven beschreven bij a t/m d, en hoe de gastouder uitvoering zal geven 

aan het pedagogisch beleid dat is opgesteld door het gastouderbureau. 

 

Tijdens het huidige en vorig inspectiebezoek (juli 2022) heeft de toezichthouder geconstateerd dat 

de gastouder kennis heeft van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het 

gastouderbureau en is de pedagogische visie van de gastouder zelf besproken. Daarnaast heeft de 

gastouder middels praktijkvoorbeelden, aannemelijk gemaakt in de praktijk conform het 

pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau te gaan handelen. 

  

De gastouder heeft hiermee aangetoond de opvang zodanig te organiseren, dat verwacht kan 

worden dat dit zal leiden tot verantwoorde gastouderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview gastouder/houder voorziening (1 november 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Eisen aan de gastouder 

 

In het hoofdstuk ‘Eisen aan gastouder’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• deskundigheid gastouder; 

• gebruik van de voorgeschreven voertaal. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouder heeft binnen dit onderzoek vastgesteld dat de gastouder staat ingeschreven in 

het Personenregister Kinderopvang conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

Deskundigheid gastouder 

De gastouder is in het bezit van een gekwalificeerd diploma en een geregistreerd EHBO certificaat 

die voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet kinderopvang, namelijk: 

• EVC-traject; Goed Gastouderschap. 

•  'Eerste hulp aan kinderen' uitgegeven door Het Oranje Kruis bij opleidingsinstituut Savitae, 

geldig tot 29-09-2024 

Hiermee voldoet de gastouder aan de voorwaarden omtrent deskundigheid. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De gastouder heeft verklaard dat er tijdens de opvang Nederlands gesproken zal worden met de 

kinderen. 

  

Gebruikte bronnen 

• Interview gastouder/houder voorziening (1 november 2022) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie gastouder (juli 2022) 
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Accommodatie en inrichting 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie en inrichting’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid; 

• groepssamenstelling; 

• achterwacht. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid 

Binnenspeelruimte 

Het opvangadres beschikt over voldoende binnenspeelruimte voor het aantal en de leeftijd van de 

op te vangen kinderen. 

De opvanglocatie is een souterrainwoning en beschikt over een ruime woonkamer met open 

keuken. In de woonkamer is voldoende speelruimte voor de kinderen. 

 

Slaapruimte 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. De slaapkamers van de kinderen 

bevinden zich in het souterrain van de woning. 

 

Buitenspeelmogelijkheden 

Ook zijn er voldoende buitenspeelmogelijkheden voor kinderen. 

De woonkamer/keuken biedt toegang tot een  buitenterras. Via het souterrain en ook via de trap 

van het terras, heb je toegang tot een omheinde tuin waar de kinderen kunnen spelen. Er staat 

ook een speelhuisje met glijbaan op het gras. Deze tuin grenst aan water, maar is omheind door 

een afgesloten hek. 

De gastouder verklaart dat de woning te allen tijde rookvrij is. Tevens zijn in de woning voldoende 

goed functionerende rookmelders aangebracht. 

 

Conclusie 

De toezichthouder heeft geconstateerd dat zowel de binnen- als de buitenruimte tijdens de opvang 

veilig en passend zal zijn ingericht. De ruimtes zijn toegankelijk voor de op te vangen kinderen. 

Hiermee zal worden voldaan aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de speel- 

en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid. 

Groepssamenstelling 

De gastouder zal op donderdag in totaal 4 kinderen opvangen. 

Het gaat om drie kinderen van de vraagouders, in de leeftijd van 2, 7 en 8 jaar en 1 buurmeisje 

van 8 jaar. Zij is ook bemiddeld via het gastouderbureau. 

  

Er is afgesproken dat er incidenteel vriend(innet)jes van de kinderen komen spelen. 

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. 
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Achterwacht 

De gastouder is goed telefonisch bereikbaar. 

Er worden meer dan drie kinderen gelijktijdig opgevangen door de gastouder, daarom is het 

hebben van een achterwacht verplicht. De gastouder verklaard dat gedurende de opvang 

acherwacht geregeld is via de buurvrouw. 

 

De achterwacht is in geval van calamiteiten goed telefonisch bereikbaar en kan binnen 15 minuten 

op de opvanglocatie zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview gastouder/houder voorziening (1 november 2022) 

• Observatie(s) (1 november 2022 en 4 april 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid; 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder   

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 23 

augustus 2022 en zal jaarlijks worden herhaald. 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 zullen zijn voor 

kinderen. Deze maatregelen en afspraken zijn genomen in een plan van aanpak om de veiligheids- 

en gezondheidsrisico's te beperken. 

 

Ten tijde van het inspectiebezoek wordt nog de volgende veiligheidsrisico's door de toezichthouder 

geconstateerd: 

 

• De keukenla is niet beveiligd waardoor de inhoud van deze lade nog bereikbaar is voor 

kinderen. Door de scherpe messen en andere scherpe voorwerpen in de lade geeft dit risico op 

verwondingen. 

• Er ligt nog een plastic zak in een keukenla binnen bereik van het kind. Dit is een risico, daar 

het kind de plastic zak over het hoofd kan trekken en dit  geeft risico op verstikking. 

• In de gangkast liggen nog enkele gevaarlijke spullen binnen bereik van de kinderen. Dit is een 

risico. Deze worden hoger weggelegd. 

 

De gastouder heeft op 3 november 2022 foto's toegestuurd aan de toezichthouder. 

Hieruit blijkt dat er voldoende maatregelen zijn getroffen met betrekking tot het bovengenoemde 

actiepunt. 

 

Hiermee zal de gastouder gaan voldoen aan de eisen die in de Wet kinderopvang gesteld worden 

binnen het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 

Gebruikte bronnen 

• Interview gastouder/houder voorziening (1 november 2022) 

• Observatie(s) (1 november 2022 en 4 april 2022) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Besproken juli 2022) 

• Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (d.d. 23 augustus 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, naleving handhaving en maatregelen A-ziekten 

 

Registratie 

Een voorziening voor gastouderopvang wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek 

heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de wettelijke eisen. 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan de volgende voorwaarden uit de definitie voor 

gastouderopvang in de zin van de wet.  

 

De opvang vindt plaats:  

- door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau; 

- in een gezinssituatie door een gastouder welke niet de ouder van de op te vangen kinderen is 

noch de partner van de vraagouder; 

- op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders; 

- aan ten hoogste zes tegelijkertijd aanwezige kinderen. 

 

De gastouder: 

- staat niet op hetzelfde woonadres ingeschreven in de basisregistratie personen als de ouder of 

diens partner van het kind aan wie opvang wordt geboden;  

- is 18 jaar of ouder; 

- heeft ten behoeve van de opvang van kinderen in geen enkele vorm personeel in dienst. 

(art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang) 

 

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; 
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- 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) 

 
 

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 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder a en lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 10, 10a en 10b Regeling Wet kinderopvang) 

 

De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen 

conform de ministeriële regeling. 

(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder b en lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 1 Regeling aanwijzing geregistreerde certificaten voor 

kinderopvang inzake met goed gevolg afgesloten onderricht verlenen van eerste hulp aan kinderen) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

In de voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar 

waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese 

taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. 

(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

In de voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Indien de 

herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere 

taal als voertaal worden gebruikt, overeenkomstig een door de houder van het gastouderbureau 

vastgestelde gedragscode. 

(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie en inrichting 

 

Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid 

De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor 

kinderen, waaronder begrepen een voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar op het aantal kinderen 

afgestemde afzonderlijke slaapruimte. De ruimte is afgestemd op het aantal kinderen. De 

binnenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn 

veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 

op te vangen kinderen. 

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 
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De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden, 

afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De buitenruimtes waar de 

kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en 

passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De voorziening voor gastouderopvang is voorzien van voldoende en goed functionerende 

rookmelders conform de eisen uit het vigerende Bouwbesluit. 

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder c Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De voorziening voor gastouderopvang is te allen tijde rookvrij. 

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder d Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 
 

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) 

 
 

Achterwacht 

De gastouder is goed telefonisch bereikbaar. 

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

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De gastouder zorgt voor een adequate vervanging bij calamiteiten. Dit houdt in dat in ieder geval 

bij de opvang van meer dan drie aanwezige kinderen een achterwachtregeling wordt getroffen 

waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres 

aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar. 

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

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 12 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. 
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(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) 

 

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 : Petersen, Shirin 

Opvangadres : F.C. Dondersstraat 8 

Postcode en plaats : 3572 JG Utrecht 

Aantal kindplaatsen : 6 

 

Gegevens gastouderbureau(s) 

Naam gastouderbureau : Gastouderbureau Bumblebee 

Adres gastouderbureau : Kastanjelaan 15A 

Postcode en plaats : 3768 AH Soest 

 

 

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 : 01-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-11-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gastouder en gastouderbureau(s) 

: 08-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 08-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze  

 

De rapportage wordt direct in definitieve versie opgemaakt en verstuurd. 

Hiervoor is gekozen omdat aan alle voorwaarden voor gastouderopvang uit de Wet kinderopvang is 

voldaan en de toezichthouder het College adviseert de voorziening voor gastouderopvang op te 

nemen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

 

 


