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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. 
Het onderzoek heeft zich gericht op de inspectie-items welke relevant zijn bij een jaarlijks 
onderzoek. 
 

 
Beschouwing 
De toezichthouder heeft, op basis van dit onderzoek, geconstateerd dat de opvang op deze locatie 
redelijkerwijs plaatsvindt in overeenstemming met de Wet Kinderopvang. 

 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens het onderzoek zijn er 5 kinderen aanwezig. De kinderen spelen in de tuin en in de woning. 
 
 
Pedagogische praktijk 

 

De toezichthouder heeft met de gastouder gesproken over het pedagogisch beleidsplan van het 
gastouderbureau. De gastouder is op de hoogte van de inhoud van dit document en handelt 
hiernaar. 
De vier competenties zijn besproken, te weten: 
  
 De gastouder waarborgt de emotionele veiligheid. 

 De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke 
competentie te komen. 

 De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale 
competentie te komen. 

 De gastouder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
Tijdens het gesprek met de gastouder geeft zij aan het belangrijk te vinden dat kinderen zich 
mogen ontwikkelen zoals zij zich willen ontwikkelen. De gastouder geeft aan de kinderen hierin te 

ondersteunen. De gastouder werkt graag met natuurlijke materialen. 
  
Conclusie 
De gastouder voldoet aan de voorwaarde. 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder 
 Observaties 
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Eisen aan de gastouder 

 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De gastouder en de volwassen huisgenoten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die 
voldoen aan de gestelde eisen. 
 
 

Deskundigheid gastouder 
 
De gastouder is in het bezit van een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen van 

het Nikta geldig tot en met 27-03-2019. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt Nederlands gesproken tijdens de gastouderopvang. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview gastouder 
 Diploma EHBO 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Accommodatie en inrichting 

 
 

Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid 
 
De woning beschikt over voldoende binnenspeelruimte en buitenspeelmogelijkheden voor kinderen 
afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Opmerking toezichthouder: 

In de woonkamer van de gastouder bevinden zich veel spelmaterialen. Ook op de tafel lag veel 
(knutsel)materiaal. Tegen een kast stonden diverse rijen opbergkisten opgestapeld met allerlei 
soorten materialen en spelletjes erin. De hoeveelheid aan materialen zorgt voor een onrustig 

aanzien. Ook leidt dit tot een situatie die minder goed schoon gehouden kan worden. 
  
De gastouder erkent dit tijdens het gesprek met de toezichthouder en geeft aan voornemens  te 
zijn voor de zomervakantie een groot deel van de materialen op te slaan in een externe opslagbox. 

Door op deze te wijze te gaan werken, creëert de gastouder meer rust en overzicht in de woning 
en kan de gastouder wisselen met materialen, zodat er voor de kinderen steeds weer nieuw 
materiaal beschikbaar is. 
 
 
Groepssamenstelling 
 

De gastouder biedt opvang aan 11 kinderen in de leeftijd van 0 - 9 jaar. De kinderen komen 
op wisselende dagen tijden en er zijn nooit meer dan 6 kinderen tegelijkertijd aanwezig. 
 

 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder 
 Observaties 
 Plaatsingslijsten 



 

7 van 11 
Definitief inspectierapport voorziening voor gastouderopvang jaarlijks onderzoek 07-05-2018 
Mooijman-Merks te Duiven 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De woning waar de opvang plaats vindt voldoet aan de gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. 
De gastouder is op de hoogte van het plan van aanpak en draagt er zorg voor dat dit plan ook 
daadwerkelijk uitgevoerd wordt. 
 

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

De gastouder is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de naleving van de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kan signalen benoemen die kunnen duiden op 
kindermishandeling. Tevens kan zij benoemen welke maatregelen zij dient te nemen bij een 
vermoeden. 

 
De gastouder is tevens op de hoogte hoe zij dient te handelen indien zij op enigerlei wijze weet dat 
de houder (natuurlijk persoon) van het gastouderbureau zich schuldig heeft gemaakt of maakt aan 
een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de 
houder aangeboden opvang. 
  
  

  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview gastouder 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
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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. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 

register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.56b lid 3 en 1.48d lid3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk 
register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Deskundigheid gastouder 

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) 
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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 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) 

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 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, indien 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, in contact te treden met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte te doen bij 
een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam gastouder : Mooijman-Merks, M.T.E. 

Opvangadres : De Plataan 25 
Postcode en plaats : 6921XC Duiven 
Aantal kindplaatsen : 6 
 
Gegevens gastouderbureau(s) 
Naam gastouderbureau : Gastouderbureau Bambi locatie Liemers 

Adres gastouderbureau : Goudenregenstraat 1 

Postcode en plaats : 6921EG Duiven 
 

Naam gastouderbureau : Coöperatie Gastouderbureau Magnolia U.A. 
Adres gastouderbureau : Ringbaan-Zuid 8 
Postcode en plaats : 6905DB Zevenaar 

 

Naam gastouderbureau : Gastouderbureau de Duiventil 
Adres gastouderbureau : Eltingerhof 97 
Postcode en plaats : 6921DH Duiven 

 
Naam gastouderbureau : Hét Gastouderbureau, onderdeel van Kinderopvang 

Zonnekinderen 
Adres gastouderbureau : Babberichseweg 23 

Postcode en plaats : 6901JV Zevenaar 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Annemarie  van Alst 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Duiven 
Adres : Postbus 6 
Postcode en plaats : 6920AA DUIVEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 07-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 23-05-2018 
Zienswijze gastouder : 28-05-2018 
Vaststelling inspectierapport : 30-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gastouder en gastouderbureau(s) 

: 30-05-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 06-06-2018 
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Bijlage: Zienswijze gastouder 

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

Hoewel het bezoek van Mw. Annemarie van Alst erg ongelegen kwam (ik stond op het punt met 
mijn vijf gastkinderen naar de fontein in het dorp te gaan), heb ik het als plezierig ervaren. Ik had 
de mogelijkheid over mijn eerste ‘schrik’ heen te komen en rustig de vragen van Mw. van Alst te 

beantwoorden. 
 
Een van de opmerkingen van Mw. van Alst betrof de hoeveelheid speel en spelmaterialen in mijn 
opvang. In de ruim 16 jaar die ik nu als gastouder werk, heb ik veel gastkinderen gehad. Ik vond 
en vind het belangrijk de kinderen te volgen in hun ontwikkeling én hun interesses, met wellicht 

als gevolg een wat grotere hoeveelheid speelgoed dan de gemiddelde gastouder. 
 

Daarnaast werk ik geregeld met kinderen met een (duidelijke) ontwikkelingsvoorsprong. Dit zijn 
kinderen die, over het algemeen, sneller zijn uitgespeeld, meer afwisseling willen en vooral meer 
uitdaging zoeken. Op de woensdagochtenden ben ik, sinds half mei 2018, gestart met de Slimme 
Peuter Club, speciaal voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong; om samen met 
ontwikkelingsgelijken op onderzoek uit te gaan. 
Hoewel meerdere gevoelige kinderen zich bij mij en in mijn opvang goed op hun gemak voelen, is 
begin dit jaar het plan ontstaan te gaan werken met themakisten. Deze themakisten zullen 

bewaard worden in een externe opslag. Hoewel er inmiddels al veel, vooral knutselmateriaal, 
buitenshuis opgeslagen 
is, verwacht ik de komende maanden nog bezig te zijn met het uitzoeken van mijn spel- en 
speelmateriaal. 

 
Ik verwacht niet dat ik ooit een, in mijn ogen, ‘lege’ opvangruimte zal hebben. Ik zie graag dat 

kinderen zich uitgenodigd voelen te gaan spelen of te relaxen met een prentenboek, naast de 
groepsactiviteiten, spelletjes en STEAM activiteiten (Science, Technology, Engineering, Art en 
Mathematics) die we doen. 
 
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op mijn website www.gastouderbijlein.nl, op de 
Facebook pagina van Gastouder BijLein óf de Facebook pagina van Slimme Peuter Club bij 
Gastouder BijLein. 

 
Met vriendelijke groet, Marjolein Mooijman-Merks 
Gastouder BijLein 
06 28538965 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


