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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 aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 

 
Beschouwing 
 

Op 29 april 2014 is bij de gemeente Apeldoorn een verzoek binnengekomen van gastouderbureau 
ViaViela Harderwijk om mevrouw N.N. Bokslag - Alkaff op te nemen als gastouder in het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 
  
Op 23 mei 2014 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Een gesprek vond plaats 
met de gastouder op het opvangadres aan de Eekschillersdreef 105 in Apeldoorn. De bevindingen 
zijn positief. 

 

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

 

Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
Voorafgaand aan het onderzoek op de opvanglocatie is er een documentenonderzoek uitgevoerd. 
Tevens is het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen geraadpleegd. 
Uit het documentenonderzoek en het bezoek aan de gastouder op de opvanglocatie blijkt dat er 
sprake is van gastouderopvang in de zin van de wet. 

  
 

Gastouderopvang in de zin van de wet 
 
De opvang zal plaatsvinden in de woning van de gastouder. De gastouder wordt begeleid door een 
gastouderbureau dat geregistreerd staat in het LRKP, namelijk ViaViela Harderwijk. 
 

 
Gastouder in de zin van de wet 
 
De gastouder voert de werkzaamheden ten behoeve van de opvang van kinderen zelfstandig uit. 
  
Door ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de houder van het gastouderbureau 
bekend te zijn met de gestelde aanvraagvoorwaarden en het aanvraagformulier 

registratie gastouderopvang volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Met de ondertekening 
van het aanmeldformulier wordt verklaard dat de gastouder geen kinderen heeft die onder 

(voorlopig) toezicht zijn gesteld en niet is ontheven uit of ontzet van het ouderlijk gezag. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview gastouder 
LRKP, aanvraagformulier registratie gastouderopvang met bijlagen. 
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Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de inspectie op locatie is geconstateerd dat de gastouder in het bezit is van een 

pedagogisch beleidsplan dat is opgesteld door het gastouderbureau. Uit het interview met de 
gastouder blijkt dat zij op de hoogte is van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan waardoor de 
gastouder in staat wordt geacht te handelen overeenkomstig dit plan. 
  
De pedagogische praktijk wordt niet beoordeeld, ze voorwaarden niet selecteren, er vindt immers 
officieel nog geen opvang plaats. 

Mocht er wel opvang (informeel of eigen kinderen) plaatsvinden en kun je hierover een oordeel 
geven, gebruik dan onderstaande zinnen. 
 

  
Pedagogische praktijk 
 
De gastouder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid en de overdracht van 

normen en waarden. De gastouder biedt de kinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van 
persoonlijke en sociale competenties te komen. Dit blijkt uit het vraaggesprek over haar 
pedagogische visie en de manier waarop ze tijdens het bezoek omgaat met haar eigen kinderen 
van 1 en 4 jaar. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview gastouder 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Deskundigheid gastouder 

 
Voorafgaand aan het bezoek op locatie zijn de gegevens zoals meegestuurd in de aanvraag 

beoordeeld. 
Op locatie zijn de originele documenten ingezien. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De gastouder is in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag, evenals alle 
huisgenoten vanaf 18 jaar bij opvang in de woning van de gastouder. 
 

 
Deskundigheid gastouder 
 
De gastouder beschikt over een geschikt MBO2 diploma en een geregistreerd certificaat eerste hulp 

aan kinderen bij ongevallen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview gastouder 

  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Accommodatie en inrichting 

 
De opvang zal plaatsvinden op het adres van de gastouder. Het betreft een eengezinswoning. De 

woning ligt in een kindvriendelijke buurt en is gelegen aan een rustige weg. 
  
 
De woning 
 
De gastouder geeft aan dat de woning te allen tijde rookvrij is. Uit de observatie blijkt dat er 

voldoende rookmelders aanwezig zijn. De gastouder zorgt voor een duidelijke speelplek met 
voldoende spelmaterialen. Bij de woning is een tuin aanwezig die gebruikt kan worden om buiten 
te spelen. Voor het buiten spelen wordt ook gebruik gemaakt van speeltuinen in de directe 

omgeving. 
 
 
De slaapruimte 

 
Slaapgelegenheid bevindt zich in de slaapkamer op de eerste verdieping. Er wordt een 
campingbedje geplaatst. 
 
 
Groepssamenstelling 
 

De gastouder biedt zowel vaste als flexibele opvang aan op maandag t/m vrijdag van 7 tot 7. De 
gastouder is op de hoogte van het maximum aantal op te vangen kinderen in combinatie met haar 
eigen kinderen. 

 
 
Achterwacht 

  
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar en draagt zorg voor een achterwacht die bij 
calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig kan zijn. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview gastouder 

  Observaties 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Uit het documentenonderzoek en de observatie in de praktijk op de opvanglocatie blijkt dat er een 

risico-inventarisatie is gemaakt die is toegespitst op de opvanglocatie. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De gastouder heeft op het opvangadres een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en 

draagt zorg voor een actuele lijst van ongevallen. 
  
Tijdens de observatie in de praktijk en het gesprek met de gastouder is geconstateerd dat alle 

maatregelen uit het plan van aanpak binnen de afgesproken termijn zijn uitgevoerd/genomen. Zo 
zijn bijvoorbeeld de traphekjes geplaatst, sloten aangepast, de oven afgeschermd, veiligheidsglas 
geplaatst. 
 

 
Meldcode kindermishandeling 
 
De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode. 
De gastouder heeft kennis van de signalen en van de te nemen route indien er signalen zijn. 
  
De gastouder is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de naleving van de meldcode 

kindermishandeling. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview gastouder 
  Risico-inventarisatie veiligheid 

  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 
  Meldcode kindermishandeling 
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Inspectie-items 

 

Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Gastouderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang vindt plaats in een gezinssituatie door een gastouder welke niet de ouder van de op te 
vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gastouder in de zin van de wet 

De gastouder is 18 jaar of ouder. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De gastouder is niet inwonend bij de vraagouder. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De gastouder heeft ten behoeve van de opvang van kinderen geen personeel in dienst. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De gastouder heeft geen kinderen die onder (voorlopig) toezicht zijn gesteld en is niet ontheven uit 

of ontzet van het ouderlijk gezag. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De gastouder handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau 
waarbij hij is aangesloten. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder waarborgt de emotionele veiligheid. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke 
competentie te komen. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale 
competentie te komen. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De gastouder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Deskundigheid gastouder 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag is vóór het indienen van de aanvraag tot registratie aan de 
houder van het gastouderbureau overgelegd. 
(art 1.56b lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag is op moment van de indiening van de aanvraag tot registratie 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56b lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De gastouder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.56b lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Bij opvang in de woning van de gastouder zijn alle huisgenoten vanaf 18 jaar, alsmede de daar 
werkzame vrijwilligers en stagiair(e)s in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet 
ouder is dan twee jaar. 
(art 1.56b lid 3 en 3.8g 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 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 2 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 1.56b lid 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 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 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De woning waar gastouderopvang plaats vindt dient voorzien te zijn van voldoende en werkende 
rookmelders. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub c 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 1.56b lid 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 1.56b lid 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 1.56b lid 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 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 2 Besluit 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 1.56b lid 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 van maximaal een jaar oud, die is toegespitst op dat 
specifieke adres. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 en 6 en art 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 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 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. 
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 en 12 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder 
ondertekende risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud, die is toegespitst op dat 
specifieke adres. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 en 6 en art 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 gezondheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen 
de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen. 
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 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 : Mevr. N.N. Bokslag-Alkaff 
Opvangadres : Eekschillersdreef 105 
Postcode en plaats : 7328 LB APELDOORN 
Aantal kindplaatsen : 4 
 
Gegevens gastouderbureau(s) 

 
Naam gastouderbureau : ViaViela Harderwijk 

Adres gastouderbureau : Belcantodreef 47 
Postcode en plaats : 3845 GW HARDERWIJK 

 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 

Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. J. van Marle 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
 

Naam gemeente : APELDOORN 
Adres : Postbus 9033 
Postcode en plaats : 7300 ES APELDOORN 
 
Planning 
 
Datum inspectie : 23-05-2014 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze gastouder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-05-2014 
Verzenden inspectierapport naar 

gastouder en gastouderbureau(s) 

: 26-05-2014 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-05-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 02-06-2014 
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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. 

 
 
 

 


