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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. 

 
Beschouwing 
Kenmerken 
De gastouder wordt bemiddeld door Gastouderbureau Professional Nanny, gevestigd in 
Amsterdam. 
De opvang vindt plaats in de woning van de vraagouder.  Per opvang dag wordt aan maximaal 6 
kinderen opvang geboden. 
   
Bevindingen 
Tijdens het inspectieonderzoek van 15 januari 2019 zijn alle inspectie-onderdelen gecontroleerd 
zoals deze zijn opgenomen in de Wet kinderopvang. 
Na het verlof van de vraagouder, half april 2019, zal de opvang starten. 
 
Conclusie 
Tijdens de inspectie zijn geen tekortkomingen vastgesteld. Aan wet- en regelgeving wordt voldaan 

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

 

Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet 
 
Binnen dit domein is gekeken of de opvang plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd 
gastouderbureau. Daarnaast is nagegaan of de opvang wordt geboden op het adres van de 
gastouder of op het adres van één van de vraagouders.  
  
 
Registratie 
 
De gastouder wordt bemiddeld door Gastouderbureau Professional Nanny. De opvang vindt plaats 
in de woning van het vraaggezin, waar het eerste kind half januari verwacht wordt . 
De aanvraag is, met het oog op de toekomst, gedaan voor drie kindplaatsen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder 
 Aanvraag Exploitatie 
 Personen Register Kinderopvang (ingeschreven op 2 maart 2018) 
De gastouder is ook actief op een adres in Purmerend. 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein is gekeken of de gastouder kennis heeft van en handelt naar het pedagogisch 
beleidsplan van het gastouderbureau. 
De gastouder dient te handelen naar de pedagogisch doelen die in de kinderopvang leidend zijn: 
 Het waarborgen van sociaal emotionele veiligheid; 
 Het bieden van mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind te stimuleren op persoonlijk 

gebied; 
 Het bieden van mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind te stimuleren op sociaal 

gebied; 
 Het overdragen van normen en waarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Toetsing van de theorie aan de praktijk heeft niet plaats kunnen vinden. Wel heeft tijdens de 
inspectie een interview plaatsgevonden met betrekking tot de pedagogische praktijk. De visie van 
de gastouder is doorgenomen en er is gekeken of de gastouder de vier aspecten uit het 
pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau weet te benoemen en weet om te zetten naar de 
praktijk. 
In het interview weet de gastouder de uitgangspunten van het gastouderbureau en de algemene 
competenties van de kinderopvang in haar eigen woorden te benoemen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Eisen aan de 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 functieaspecten 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 functieaspecten en passend binnen 
de criteria van continue screening. 
Ook wordt de koppeling van betrokkenen met het Persoonsregister Kinderopvang; PRK 
geverifieerd. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De opvang vindt plaats op het adres van de vraagouder. De verklaring omtrent het gedrag en de 
inschrijving van de gastouder in het Personenregister voldoen aan de voorwaarden.  
 
 
Deskundigheid gastouder 
 
De gastouder beschikt over een juiste beroepskwalificatie voor gastouderopvang: Pedagogisch 
Werk op MBO 3 niveau. 
Het EHBO voor kinderen diploma voldoet aan de voorwaarden en is geldig tot 27 februari 2020. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Het vraaggezin is Nederlandstalig, evenals de gastouder. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder 
 Interview (vraagouder) 
 EHBO certificaat 
 Personen Register Kinderopvang (ingeschreven op 2 maart 2018) 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht (PW niveau 3) 
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Accommodatie en inrichting 
 
Binnen dit domein is 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. 
Er is gecontroleerd of de gastouder niet aan meer dan het aantal toegestane kinderen gelijktijdig 
opvang biedt, met daarbij inachtneming de wettelijke regelgeving rondom leeftijden en aantallen. 
Tevens is gecontroleerd of er een achterwacht beschikbaar en bereikbaar is voor de gastouder, 
wanneer deze opvang biedt aan meer dan drie kinderen. 
  
 
Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid 
 
De woning van de vraagouders is ingericht op de komst van de baby. Er is een babykamer 
ingericht. Ook de box staat beneden al klaar. 
 
Het huis wordt nog verbouwd. Niet alle plannen zijn al gerealiseerd.   
In het huis zijn rookmelders en een branddeken aanwezig. Er wordt niet gerookt. 
 
 
Groepssamenstelling 
 
De opvang betreft het eigen, nog ongeboren kind, van de vraagouders. 
 
 
Achterwacht 
 
De gastouder is goed bereikbaar. Een achterwacht is niet verplicht in deze situatie.  
De gastouder is de (schoon)zus van de vraagouders en bekend in de familie/vriendenkring.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (vraagouder) 
 Beleid achterwacht 
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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. 
  
De gastouder wordt gecontroleerd op kennis van- en het handelen naar de door de houder van het 
gastouderbureau vastgestelde wettelijk erkende Meldcode Kindermishandeling. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De Risico-inventarisatie is gedateerd op 4 december 2018. De acties die door het gastouderbureau 
zijn genoemd zijn tijdig uitgevoerd en gerealiseerd zolang het kind niet kruipt, loopt.  Acties voor 
een kind dat opgroeit zijn te nemen acties benoemd en erkend door de gastouder. Het is haar 
bekend dat zij verantwoordelijk is voor de risico's die mogelijk gaan ontstaan. 
 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De gastouder is op de hoogte van de Meldcode Kindermishandeling via het gastouderbureau. 
Of de gastouder handelt naar de wettelijke meldplicht is niet beoordeeld. De opvang is nog niet 
gestart.  
In voorkomende gevallen zal de gastouder ondersteuning zoeken bij het gastouderbureau.  
De gastouder weet uit de privé omgeving een situatie te benoemen waaruit blijkt dat zij signalen 
weet te benoemen.   
Ervaring met een concrete melding heeft de gastouder nog niet meegemaakt.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder 
 Interview (vraagouder) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (zal nog verder bestudeerd worden.) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet 

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 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 geen personeel in dienst. 
(art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang) 

De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan onderstaande voorwaarden uit de definitie voor 
gastouderopvang in de zin van de wet. 
De gastouder: 
- heeft geen kinderen die onderworpen zijn aan (voorlopige) ondertoezichtstelling;  
- de gastouder is niet ontheven uit het ouderlijk gezag; 
- de gastouder is niet ontzet van het gezag. 
(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; 
- de personen van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn 
op de opvanglocatie. 
(art 1.56b lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 10d Regeling Wet kinderopvang) 

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 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, 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) 

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) 
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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; 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. 
(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 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) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau voor gastouders 
vastgestelde meldcode, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk 
geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en 
adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De gastouder handelt naar de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode. 
(art 1.56b lid 1 en art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De gastouder heeft kennis van de handelswijze hoe in contact te treden met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte te doen bij 
een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar, indien het de gastouder op enigerlei wijze bekend 
is geworden dat de natuurlijke persoon die tevens houder is van het gastouderbureau zich mogelijk 
schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind 
dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang. 
(art 1.51c lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam gastouder : Markx, Amanda Deborah 
Opvangadres : Pieter Stastokstraat 32 
Postcode en plaats : 1507PE Zaandam 
Aantal kindplaatsen : 3 
 
Gegevens gastouderbureau(s) 
Naam gastouderbureau : Professional Nanny 
Adres gastouderbureau : Het Hoogt 466 
Postcode en plaats : 1025HM Amsterdam 

 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 
Adres : Vurehout 2 
Postcode en plaats : 1507EC ZAANDAM 
Telefoonnummer : 0900-2545454 
Onderzoek uitgevoerd door :  Anita Revenboer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zaanstad 
Adres : Postbus 2000 
Postcode en plaats : 1500GA Zaandam 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 15-01-2019 
Zienswijze : 17-01-2019 
Vaststelling inspectierapport : 22-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gastouder en gastouderbureau(s) 

: 23-01-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 13-02-2019 
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Bijlage: Zienswijze  

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

De gastouder geeft per e-mail aan akkoord te gaan met de inhoud van het rapport.  
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