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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 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid, in de Wet Kinderopvang, kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties, 
gastouderbureaus en gastouders op onder andere het gebied van de pedagogische praktijk en het 
beleid, het aantal op te vangen kinderen, veiligheid en gezondheid, de accommodatie van de 
opvangvoorziening. 
 
Een onderzoek voor registratie gastouderopvang vindt plaats door een toezichthouder 
kinderopvang van de GGD voordat een voorziening voor gastouderopvang in exploitatie genomen 
kan worden. De toezichthouder adviseert de betreffende gemeente naar aanleiding van dit 
onderzoek. De gemeente neemt het besluit om de voorziening voor gastouderopvang al dan niet op 
te laten nemen in het Landelijk Register Kinderopvang. 
 
Jaarlijks wordt minimaal vijf procent van alle gastouders, steekproefsgewijs of aan de hand van 
signalen, in een gemeente bezocht in het kader van de naleving Wet Kinderopvang door een 
toezichthouder van de GGD. Indien daar aanleiding toe is, zal een aanvullend bezoek plaatsvinden, 
op aanwijzen van de betreffende gemeente waarin de voorziening voor gastouderopvang zich 
bevindt. 
 
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de bevindingen 
tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  
Op de laatste pagina's van het inspectierapport staat een overzicht van alle tijdens de inspectie 
getoetste inspectie-items uit de Wet Kinderopvang. 
 
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
 
Aanleiding onderzoek 
Op 10 december 2018 heeft gastouderbureau Parento een aanvraag tot registratie van een nieuwe 
voorziening voor gastouderopvang ingediend bij de gemeente Bergen. De gemeente heeft de 
aanvraag opgenomen en GGD Hollands Noorden opdracht gegeven een onderzoek voor registratie 
uit te voeren. 
 
Inspectie 
Op 8 januari 2019 heeft het onderzoek voor registratie plaatsgevonden. De toezichthouder van 
GGD Hollands Noorden heeft met de gastouder gesproken over onder andere het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid, het pedagogisch beleid en de wijze waarop de opvang in de praktijk zal gaan 
plaatsvinden. Tevens is een observatie gedaan van de binnen- en buitenruimtes en zijn de wettelijk 
verplichte documenten ingezien en beoordeeld. 
 
De gastouder gaat ermee akkoord dat, wanneer aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan, hij 
geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot zienswijze. 
 
Conclusie 
Op basis van informatie verkregen tijdens het onderzoek is het de verwachting dat sprake zal zijn 
van verantwoorde opvang. De gastouder kan met exploitatie starten na definitieve toestemming 
van de gemeente Bergen. 

 
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 
 
In de Wet Kinderopvang wordt het volgende onder verantwoorde kinderopvang verstaan: opvang 
die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde 
omgeving. 
 
Tijdens dit onderzoek voor registratie is onder andere gekeken naar de relatie van de gastouder tot 
de op te vangen kinderen, of de gastouder opvang aanbiedt welke tot stand is gekomen door een 
geregistreerd gastouderbureau, of de gastouder ouder is dan achttien jaar en zelf geen kinderen 
onder (voorlopige) ondertoezichtstelling heeft staan. 
  
Registratie 
 
De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan de definitie voor gastouderopvang in de zin van 
de wet: 
 
 de opvang gaat plaatsvinden door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau op het 

woonadres van de gastouder 
 de gastouder gaat opvang bieden aan ten hoogste zes kinderen gelijktijdig (geregistreerd 

aantal kindplaatsen) 
 de gastouder is niet de ouder van de op te vangen kinderen, noch de partner van de 

vraagouder 
 de gastouder is ouder dan achttien jaar en is niet inwonend bij de vraagouder 
 de gastouder heeft geen kinderen die onder (voorlopig) toezicht zijn gesteld en is niet 

ontheven uit of ontzet van het ouderlijk gezag 
 de gastouder heeft geen personeel in dienst 
 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder (De heer F.O. van der Grijn) 
 Aanvraag Exploitatie (Van gastouderbureau Parento) 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
 
Tijdens dit onderzoek is de kennis van de gastouder over het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. 
Onderzocht is of de gastouder beschikt over voldoende pedagogisch inzicht aangaande de vier 
wettelijk gestelde pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven): 
 
 
 bieden van emotionele veiligheid 
 bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
 bijdragen aan de ontwikkeling van sociale competenties 
 overdracht van waarden en normen 
  
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens dit onderzoek voor registratie is met de gastouder gesproken over de pedagogische praktijk 
en de pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang. 
 
De gastouder geeft aan dat hij van het gastouderbureau uitleg heeft gekregen over het 
pedagogisch beleidsplan en de pedagogische basisdoelen die in het beleidsplan van het 
gastouderbureau beschreven staan en dat hij het beleidsplan gelezen heeft. Hij kan in eigen 
woorden zijn pedagogische werkwijze uitleggen. 
De gastouder wil opvang bieden aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Hij wil de kinderen veel vrije speelruimte bieden, een luisterend oor zijn, beschikbaar zijn, kinderen 
in hun waarde laten en de kinderen laten merken dat ze gehoord, gezien en gewaardeerd worden. 
Daarnaast wil de gastouder duidelijkheid in regels en afspraken bieden. Hij wil de kinderen 
inspraak laten hebben bij het opstellen van regels en afspraken. 
De gastouder is van plan veel naar buiten te gaan met de kinderen. 
De gastouder heeft een eigen pedagogisch beleidsplan geschreven waarin hij zijn visie en 
werkwijze verwoordt. 
 
Op het moment van de inspectie heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk niet kunnen 
beoordelen, omdat het een onderzoek voor registratie betreft. 
 
Aan de hand van de bevindingen tijdens de inspectie verwacht de toezichthouder dat de gastouder 
de pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang voldoende zal kunnen uitdragen in het 
contact met de kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder (De heer F.O. van der Grijn) 
 Pedagogisch beleidsplan (van gastouderbureau Parento) 
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Eisen aan de gastouder 
 
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de bevoegdheid van de gastouder, alsmede eisen 
rondom de kwalificatie van de gastouder. 
 
Tijdens dit onderzoek is onder andere gekeken naar verklaringen omtrent het gedrag van de 
gastouder en eventuele huisgenoten en naar de passende beroepskwalificatie van de gastouder. 
Ook is beoordeeld of de gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan 
kinderen bij ongevallen conform de ministeriële regeling. 
  
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Personen, werkzaam in de kinderopvang worden sinds 1 maart 2013 door de overheid continu 
gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue screening.  
Sinds 1 maart 2018 is hiertoe het Personenregister kinderopvang (PRK) in werking getreden.  
In dit PRK dient iedereen die werkzaam is in de kinderopvang, personen van 18 jaar of ouder die 
op hetzelfde adres wonen als de gastouder en personen van 18 jaar of ouder die structureel tijdens 
de opvanguren aanwezig zijn op de opvanglocatie, te worden ingeschreven in het PRK. 
 
De gastouder en zijn meerderjarige huisgenoot staan ingeschreven in het PRK en zijn gekoppeld 
aan gastouderbureau Parento. 
 
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 
Deskundigheid gastouder 
 
De gastouder beschikt over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie en een 
geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen conform de ministeriële regeling. 
De toezichthouder heeft deze documenten ingezien tijdens de inspectie. 
 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Het beleid van het gastouderbureau schrijft voor dat de gastouder Nederlands spreekt. 
 
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder (De heer F.O. van der Grijn) 
 Personen Register Kinderopvang (geraadpleegd op 08-01-2019) 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 EHBO- Certificaat 
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Accommodatie en inrichting 
 
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de binnen- en de buitenruimte 
waar de opvang plaatsvindt. De inrichting van deze ruimtes is van belang om minimaal te kunnen 
voorzien in (het stimuleren van) de basisbehoeften van kinderen zodat in de diverse 
ontwikkelingsbehoeften kan worden voorzien. 
 
Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de gastouder heeft gezorgd voor passend ingerichte ruimtes 
voor kinderen om te kunnen spelen en rusten, in overeenstemming met het aantal en de leeftijd 
van de op te vangen kinderen. 
  
Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid 
 
Er is voldoende binnen- en buitenspeelruimte. De ruimtes waar de kinderen gedurende de tijd dat 
zij opgevangen zullen worden verblijven, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
De woning waar de gastouderopvang gaat plaatsvinden is voorzien van voldoende en goed 
functionerende rookmelders conform het geldende bouwbesluit. 
 
De woning waar de gastouderopvang gaat plaatsvinden is te allen tijde rookvrij. 
 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Groepssamenstelling 
 
De gastouder gaat vanaf de registratiedatum maximaal 6 kinderen gelijktijdig opvangen. 
 
De opvangdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag tussen 07.00 uur en 18.30 uur. 
 
Ten tijde van de inspectie is de eigen dochter van de gastouder 1 jaar. 
 
Op het moment van de inspectie heeft de toezichthouder deze voorwaarde niet kunnen beoordelen, 
omdat het een onderzoek voor registratie betreft. De verwachting is dat aan de getoetste 
voorwaarde zal worden voldaan. 
 
Achterwacht 
 
De gastouder geeft aan telefonisch goed bereikbaar te zijn. 
 
De gastouder heeft een achterwacht geregeld. De achterwacht kan bij calamiteiten binnen vijftien 
minuten aanwezig zijn en is tijdens de opvangtijden telefonisch bereikbaar. 
 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder (De heer F.O. van der Grijn) 
 Observatie(s) (van binnenruimte en buitenruimte) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid. 
De gastouder dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te 
vangen kinderen in en rond de gastouderopvang zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
 
Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of in de risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt of zal gaan ondervangen. Tevens 
is beoordeeld of de gastouder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot 
kindermishandeling kan handelen. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 10 december 2018 door de 
bemiddelingsmedewerker van gastouderbureau Parento samen met de gastouder. 
 
Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak gemaakt en zijn de veiligheidsmaatregelen binnen 
de gestelde termijn uitgevoerd. 
 
De gastouder is voornemens om met de kinderen veel naar buiten te gaan in het duingebied en 
naar het strand bij Bergen. Hij zal alvorens de opvang van start gaat samen met de ouders 
toestemmingsverklaringen met betrekking tot vervoer van en uitstapjes met de kinderen invullen 
en ondertekenen. 
 
De registratielijst om ongevallen te noteren is aanwezig. 
 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode 
en is op de hoogte hoe daarnaar te handelen. 
 
Op de vraag op welke wijze de gastouder op de hoogte is gebracht van de meldcode 
kindermishandeling gaf de gastouder aan dat de meldcode met hem besproken is. 
 
Bij navraag aan de gastouder blijkt zij op de hoogte van de toevoeging en de mogelijkheid om 
Veilig Thuis en/of de vertrouwensinspecteur te benaderen bij een vermoeden van 
kindermishandeling. 
 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Extra informatie 
Een gastouder heeft meld- en overlegplicht in geval van (vermoeden van ) gewelds- en/of 
zedendelicten. De meldplicht betekent dat een gastouder wettelijk verplicht is om contact op te 
nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als hij aanwijzingen 
heeft dat een medewerker/gastouder een gewelds- of zedendelict heeft begaan en een kind 
hiervan het slachtoffer is geworden. Voor een gastouder geldt dat deze ook kan overleggen met de 
vertrouwensinspecteur, indien melden bij een leidinggevende of de directie niet mogelijk is.  
De vertrouwensinspecteur kan de gastouder helpen bij het doen van aangifte, indien de gastouder 
aanwijzingen heeft dat een houder/collega zich schuldig maakt aan seksueel of ander geweld tegen 
een kind of als een houder zich niet houdt aan de overlegplicht. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview gastouder (De heer F.O. van der Grijn) 
 Toestemmingsformulier(en) (blanco toestemmingsformulieren aanwezig op locatie) 
 Ongevallenregistratie (aanwezig op locatie) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (aanwezig op locatie) 
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (opgesteld op 10-12-2018) 
 Actieplan Veiligheid (uitgevoerd op 15-12-2018) 
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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) 

 

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) 

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) 
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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) 

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) 

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) 
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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) 

De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden actueel is 
en voldoet aan de gestelde eisen. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder c en lid 4 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 : F.O. Grijn van der 
Opvangadres : Leek 14 
Postcode en plaats : 1862 JC Bergen (NH) 
Aantal kindplaatsen : 6 
 
Gegevens gastouderbureau(s) 
Naam gastouderbureau : Parento Gastouderbureau 
Adres gastouderbureau : Troostlaan 16 
Postcode en plaats : 1816 NJ Alkmaar 

 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw R. Vink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bergen (NH) 
Adres : Postbus 175 
Postcode en plaats : 1860 AD BERGEN NH 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport 
Hoor en wederhoor 

: Niet van toepassing 
: Niet van toepassing 

Zienswijze : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gastouder en gastouderbureau(s) 

: 09-01-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 10-01-2019 
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Bijlage: Zienswijze  

 

Niet van toepassing 
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