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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd jaarlijks onderzoek. In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met 
behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten 
richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit 
vorige inspecties of indien hier een andere aanleiding toe is. 
 

Beschouwing 
Algemene informatie 
Gastouderbureau ‘GOB Roodkapje’ te Almere is sinds 1 januari 2010 ingeschreven in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK). Het gastouderbureau (GOB) maakt gebruik van de landelijke 
(franchise) organisatie GOB Oma van Roodkapje B.V. te Bladel. GOB Roodkapje in Almere is 
georiënteerd op bemiddeling van gastouders in midden- en noordelijk Nederland. De houder is 
tevens de enige bemiddelingsmedewerker van het bureau. 
 
Recente inspectie geschiedenis: 
05-10-2016: Jaarlijks onderzoek; tekortkomingen in het domein ouderrecht. Advies: handhaving. 
 
01-02-2017: Nader onderzoek; de houder heeft de tekortkomingen in het domein ouderrecht 
hersteld. Advies: niet handhaven. 
 
15-11-2017: Jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen geconstateerd. Advies: niet handhaven. 
 
28-09-2018: Jaarlijks onderzoek; de toezichthouder constateert geen overtredingen. 
 
Huidig jaarlijks onderzoek: 
De toezichthouder bezoekt het GOB aangekondigd op vrijdag 6 juni jl. Vooraf aan het onderzoek 
heeft de houder een vragenlijst ingevuld en opgestuurd aan de toezichthouder. Tijdens het bezoek 
worden de eisen uit de Wet kinderopvang besproken en toont de houder vereiste documenten in 
het digitale systeem van Roodkapje. De toezichthouder bekijkt ook inspectierapporten van 
onderzoeken die het afgelopen jaar bij aangesloten gastouders zijn verricht. 
Het GOB voert een voldoende beleid om aan de eisen van de Wet kinderopvang te voldoen. Twee 
eisen beoordeelt de toezichthouder als voldoende maar plaatst hier wel een kanttekening bij. Dit 
betreft de inhoud van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de evaluaties met 
vraagouders. Deze items worden meegenomen als aandachtspunt bij het volgend jaarlijks 
onderzoek. 
 
 

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

Pedagogisch beleid 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch 
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de begeleiding ten aanzien van de 
pedagogische praktijk. 
  
 

Pedagogisch beleidsplan 
GOB Roodkapje werkt met een pedagogisch beleidsplan waarin de 4 pedagogische basisdoelen 
duidelijk staan beschreven met daarin aandacht voor de verschillende ontwikkelingsfasen van de 
kinderen en de (interactie)vaardigheden van een gastouder. 
 
De eisen die gesteld worden aan een opvanglocatie worden concreet benoemd, alsmede het 
maximum aantal kinderen dat opgevangen mag worden per voorziening gastouderopvang. 
 
Conclusie: Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 

Pedagogische praktijk 
Het pedagogisch beleidsplan van GOB Roodkapje staat op de website van het GOB en is via een 
inlogcode inzichtelijk voor gastouders. 
 
De houder zegt het pedagogisch beleid met gastouders te bespreken bij de intake en het 
voortgangsgesprek. De houder toont gespreksformulieren. De toezichthouder toetst in de 
administratie van het GOB bij 4 gastouders of het afgelopen jaar een voortgangsgesprek heeft 
plaatsgevonden. Van alle 4 de gastouders kan dit aangetoond worden. 
 
Het GOB heeft afgelopen jaar een workshop "Kind en Emotie" willen aanbieden, deze is afgelast 
wegens te weinig belangstelling. 
 
Het afgelopen jaar zijn 3 gastouders bezocht die aangesloten zijn bij GOB Roodkapje in Almere, bij 
3 onderzoeken is de pedagogische praktijk beoordeeld bij de gastouder. In alle 3 de onderzoeken is 
de pedagogische praktijk als voldoende beoordeeld. 
 
Conclusie: De houder draagt er voldoende zorg voor dat gastouders handelen conform het 
pedagogisch beleid. 
 

Gebruikte bronnen 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (ontvangen op 04-06-2019) 
 Interview houder gastouderbureau (mw. A. Rameswar) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie mei 2019) 
 

Personeel 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag en voor 
inschrijving in het Personen Register Kinderopvang voor personen werkzaam bij het bureau, 
gastouders, huisgenoten en structureel aanwezigen. Daarnaast gelden normen voor de uren die op 
jaarbasis door de bemiddelingsmedewerker aan de gastouder worden besteed. 
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Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De houder zelf staat geregistreerd in het Personen Register Kinderopvang en gekoppeld aan GOB 
Roodkapje. De aangesloten gastouders en huisgenoten zijn steekproefsgewijs getoetst in het PRK 
(8 opvanglocaties) en allen staan geregistreerd en gekoppeld. 
 
 

Personeelsformatie per gastouder 
De houder geeft aan dat zij gemiddeld 32 uur per week werkt voor GOB Roodkapje. 
Op jaarbasis dient de houder tenminste 16 uur aan begeleiding en bemiddeling te bieden per 
gastouder. De houder geeft aan dat zij de volgende taken verricht per gastouder: 
 Minimaal 2 huisbezoeken per jaar 
 Vragen van gastouders beantwoorden 
 Mail en nieuwsbrieven 

 
Er zijn ten tijde van de inspectie 55 gastouders aangesloten bij GOB Roodkapje. Dat wil zeggen dat 
de houder 55 x 16 uur= 880 uur aan begeleiding en bemiddeling moet kunnen bieden. Wanneer de 
houder 46 weken 32 uur per week werkt, kan zij ruim voldoende uren besteden aan begeleiding en 
bemiddeling. 
 
De houder kan niet per gastouder aantonen de 16 uur aan begeleidings- en bemiddelingstaken te 
behalen. In de steekproef die de toezichthouder neemt onder 5 aangesloten gastouders wordt bij  
2 gastouders de 16 uur ruim behaald, bij de andere 3 is dit minder duidelijk. 
De toezichthouder adviseert de houder de contactmomenten per gastouder beter te administreren. 
De houder geeft aan dat het GOB overgaat op het administratiesysteem van Portabase en verwacht 
daarin deze contactmomenten beter te kunnen vastleggen. 
 
Conclusie: De houder draagt er voldoende zorg voor dat op jaarbasis 16 uur wordt besteed aan 
begeleiding en bemiddeling per gastouder. De houder gaat deze uren duidelijk vast leggen in de 
administratie. 
 

Gebruikte bronnen 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (ontvangen op 04-06-2019) 
 Interview houder gastouderbureau (mw. A. Rameswar) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 

Veiligheid en gezondheid 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid van 
kinderen. De houder draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker samen met de 
gastouder in een risico-inventarisatie schriftelijk vast legt welke risico’s de opvang van kinderen 
met zich meebrengt. Daarnaast gelden normen voor de inhoud en uitvoering van de risico-
inventarisatie en voor de inhoud en het beleid omtrent de meldcode kindermishandeling. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
Voor de jaarlijkse risico-inventarisatie gebruikt de houder een standaard model waarop risico's en 
preventieve maatregelen staan beschreven. De preventieve maatregelen die van toepassing zijn 
worden aangekruist. Er is ruimte voor extra toelichting, deze wordt weinig gebruikt in de 
exemplaren die de toezichthouder heeft ingezien. 
De toezichthouder bespreekt met de houder (net als bij het vorig jaarlijks onderzoek!) het belang 
van het zo concreet mogelijk invullen van een risico-inventarisatie, zodat de informatie van 
toepassing is op de specifieke opvanglocatie en eenduidig uitvoerbaar is door de gastouder. 
 
Het afgelopen jaar zijn 3 gastouders bezocht die aangesloten zijn bij GOB Roodkapje, bij  
3 onderzoeken is de veiligheid en gezondheid beoordeeld bij de gastouder. 
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Conclusie: Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de houder wordt als voldoende beoordeeld 
door de toezichthouder. Het zo specifiek mogelijk uitschrijven van preventieve maatregelen blijft 
een aandachtspunt voor de houder. 
 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De houder geeft aan dat de meldcode wordt besproken tijdens de jaarlijkse voortgangsgesprekken 
en toont hiervan gespreksverslagen. De houder zelf krijgt via het hoofdkantoor regelmatig een 
workshop hierover, vertelt zij. 
Het afgelopen jaar is het handelen volgens de meldcode op één opvanglocatie aan de orde 
geweest. De houder vertelt over de acties die zijn ondernomen. 
 
Conclusie: Kennis en gebruik van de meldcode worden voldoende bevorderd. 
 
 

Gebruikte bronnen 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (ontvangen op 04-06-2019) 
 Interview houder gastouderbureau (mw. A. Rameswar) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (5 risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid) 
 

Ouderrecht 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de informatieverstrekking aan vraagouders, het 
instellen van een oudercommissie, het reglement, de samenstelling en werkwijze van de 
oudercommissie en het adviesrecht van de oudercommissie. Onder de Wet kinderopvang gelden 
eisen voor een klachtenregeling met waarborgen voor een onafhankelijke afhandeling en het 
vastleggen in een openbaar verslag. 
  
 

Informatie 
De houder toont overeenkomsten tussen GOB, vraagouder en gastouder. De bureaukosten worden 
duidelijk vermeld.  
 
Het meest recente inspectierapport staat op de website van GOB Roodkapje gepubliceerd. 
 
Conclusie: In de overeenkomst staat duidelijk beschreven welke deel van het betaalde bedrag naar 
het gastouderbureau gaat voor uitvoeringskosten. 
Het meest recente inspectierapport is gepubliceerd op de website van het GOB. 
 

Gebruikte bronnen 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (ontvangen op 04-06-2019) 
 Interview houder gastouderbureau (mw. A. Rameswar) 
 Website (https://www.gastouderbureauroodkapje.nl/vestigingen) 
 Overeenkomsten tussen GOB en vraagouders 
 
 
 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de kwaliteit van het gastouderbureau, de wijze 
waarop zij de gastouders begeleidt en de kwaliteit van de opvang bewaakt. 
  
 

Kwaliteitscriteria 
De houder verricht minimaal 2 keer per jaar een huisbezoek bij de aangesloten gastouders.  
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Het voortgangsgesprek is onderdeel van één van deze bezoeken. De toezichthouder toetst dit 
steekproefsgewijs bij 4 gastouders, bij alle 4 kan dit aangetoond worden. 
 
De evaluatie met vraagouders worden geïnitieerd door het hoofdkantoor van Roodkapje.  
De houder vertelt: "De vraagouder vult online een evaluatie formulier in, dit gaat centraal via het 
hoofdkantoor, deze worden na ontvangst nagebeld en vervolgens in het dossier schriftelijk 
vastgelegd. Onderwerpen o.a. kwaliteit gastouder, bureau, oudercommissie, vertrouwenspersoon, 
wist u dat…. (belastingzaken, visie roodkapje, advies, etc.)".  
 
De toezichthouder toetst bij 4 vraagouders of een evaluatie heeft plaatsgevonden.  
Bij 3 vraagouders kan dit aangetoond worden. Bij 1 gastouder zijn 12 vraagouders aangesloten. 
Van deze 12 vraagouders kunnen maar 4 evaluatieverslagen getoond worden. 
Omdat GOB Roodkapje een systeem hanteert om de evaluaties voldoende uit te voeren, beoordeelt 
de toezichthouder dit als een incident en neemt het mee als aandachtspunt bij het volgend jaarlijks 
onderzoek. 
 
Conclusie: De houder voert 2 maal per jaar een huisbezoek uit bij gastouders. De evaluatie met 
vraagouders wordt als aandachtspunt meegenomen naar het volgend jaarlijks onderzoek. 
 
 
 
 
 

Administratie gastouderbureau 
De administratie van het gastouderbureau wordt steekproefsgewijs getoetst op de volgende 
onderdelen: 
 
� een overzicht van alle bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen 
� een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.56b, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken 
� afschriften van alle met vraagouders overeengekomen schriftelijke overeenkomsten 
� bankafschriften waaruit de betalingen van de vraagouder aan het gastouderbureau blijken 
� bankafschriften waaruit de betalingen van het gastouderbureau aan de gastouder blijken  
� een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang 
� een jaaroverzicht per vraagouder 
� een door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekend origineel van de inventarisatie 
van veiligheids- en gezondheidsrisico's 
 
Per 15 juni a.s. gaat het GOB een administratie voeren met het software systeem Portabase.  
 
Conclusie: De houder kan alle vereiste onderdelen van de administratie tonen tijdens het 
onderzoek. 
 

Gebruikte bronnen 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (ontvangen op 04-06-2019) 
 Interview houder gastouderbureau (mw. A. Rameswar) 
 Administratie GOB  
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch beleid 
 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder van een gastouderbureau stelt een pedagogisch beleidsplan vast waarin de voor dat 
gastouderbureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
 

(art 1.56 lid 1 en art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een 
beschrijving van: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen om persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen en de wijze 
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
 

(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 12a lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
aantal kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen. 
 

(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 12a lid 1 onder b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld. 
 

(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 12a lid 1 onder c Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Pedagogische praktijk 

De houder van een gastouderbureau voert een zodanig beleid dat alle bij zijn gastouderbureau 
aangesloten gastouders een pedagogisch beleid uitvoeren dat in de praktijk leidt tot verantwoorde 
kinderopvang. 
 

(art 1.49 lid 4a en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Personeel 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een gastouderbureau; 
b. de personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau 
exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang. 
 

(art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor koppeling met de personen die werkzaam 
zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau exploiteert, de gastouder of 
voorgenomen gastouder en 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 
alsmede de personen van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of 
zullen zijn op de opvanglocatie, inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van de houder van een gastouderbureau en de personen die werkzaam zijn bij een 
onderneming waarmee de houder een gastouderbureau exploiteert en na koppeling met de houder 
kunnen deze personen hun werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Personeelsformatie per gastouder 

De houder van het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op 
jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. 
 

(art 1.56 lid 7 Wet kinderopvang; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 
en voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder van een gastouderbureau organiseert zijn werkzaamheden zodanig dat alle bij zijn 
gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid. De houder voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de 
gezondheid van de op te vangen kinderen op het adres waar de opvang plaatsvindt door de 
gastouder zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
 

(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1 Besluit kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder van een gastouderbureau inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich brengt. Dit 
gebeurt samen met de gastouder. Daartoe draagt de houder er zorg voor dat elk adres waar 
opvang plaatsvindt ten minste één keer per jaar wordt bezocht door een bemiddelingsmedewerker 
werkzaam bij het gastouderbureau. 
 

(art 1.49 lid 4 onder a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 Besluit kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie van de 
voorziening voor gastouderopvang de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van 
kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich meebrengt, beschrijft. De risico’s die 
in ieder geval beschreven moeten worden zijn de risico’s op het terrein van: verbranding, 
vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken, snijden, 
ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. 
 

(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2, 3 en 6 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 houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid inzichtelijk is voor de vraagouders. 
 

(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een gastouderbureau laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder 
duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat 
(uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat. 
 

(art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang; art 11b Regeling Wet kinderopvang) 

De houder van een gastouderbureau informeert vraagouders, gastouders en personeel over het 
inspectierapport inzake zijn gastouderbureau of inzake een bij dat gastouderbureau aangesloten 
voorziening voor gastouderopvang, door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website 
te plaatsen. Indien geen website aanwezig is, legt de houder een afschrift van het inspectierapport 
op een voor vraagouders, gastouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54a lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 

Kwaliteitscriteria 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het 
gastouderbureau in ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder 
plaatsvindt bezoekt. Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één 
van deze bezoeken. 
 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder d en f en 2 Regeling kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de gastouderopvang jaarlijks 
mondeling met de vraagouders wordt geëvalueerd en legt de evaluatie schriftelijk vast. 
 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht waarin van de houder van een 
gastouderbureau en van alle personen die werkzaam zijn bij de onderneming waarmee de houder 
een gastouderbureau exploiteert in ieder geval naam, burgerservicenummer en geboortedatum 
staan vermeld. 
 

(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder a Regeling Wet 
kinderopvang) 

De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij het gastouderbureau 
ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, adres, postcode, 
woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
 

(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder e Regeling Wet 
kinderopvang) 
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De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht van alle personen die op grond van 
artikel 1.56b, derde lid, van de wet over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, 
vermeldende in ieder geval naam, burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de 
bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders eveneens adres, postcode, woonplaats en 
telefoonnummer. 
 

(art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder a Regeling Wet kinderopvang) 

De administratie van een gastouderbureau bevat afschriften van alle met vraagouders 
overeengekomen schriftelijke overeenkomsten, vermeldende per overeenkomst: de voor de 
gastouderopvang te betalen prijs per uur en, indien van toepassing, de bemiddelingskosten, naam, 
geboortedatum, adres, postcode en woonplaats van het kind, het aantal uren gastouderopvang per 
kind per jaar, evenals de duur van de overeenkomst. 
 

(art 1.52 lid 1 en 1.56 lid 1 en 6 onder a en c Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder b Regeling Wet 
kinderopvang) 

De administratie van een gastouderbureau bevat bankafschriften waaruit de betalingen van de 
vraagouder aan het gastouderbureau blijken. 
 

((art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder c Regeling 
Wet kinderopvang)) 

De administratie van een gastouderbureau bevat bankafschriften waaruit de betalingen van het 
gastouderbureau aan de gastouder blijken. 
 

(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder d Regeling 
Wet kinderopvang) 

De administratie van een gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 
gastouderopvang, met vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de 
geboortedatum van de gastouder, met daarin: 
- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per 
jaar; 
- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per 
kind per jaar, het aantal uren afgenomen opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per 
kind per jaar; 
- de naam van de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik maken onder 
vermelding van het burgerservicenummer van deze vraagouders. 
 

(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder e Regeling 
Wet kinderopvang) 

De administratie van een gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder, met 
vermelding van de naam, het burgerservicenummer en de geboortedatum van de vraagouder, met 
daarin: 
- het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind; 
- opgave van aantal uren per jaar dat per kind is afgenomen en de gemiddelde uurprijs per kind; 
- de voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder gebruik van maakt onder 
vermelding van het unieke registratienummer van deze gastouders. 
(art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling 
Wet kinderopvang) 
 

(art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling 
Wet kinderopvang) 

De administratie van een gastouderbureau bevat een door de gastouder en 
bemiddelingsmedewerker ondertekend origineel van de inventarisatie van veiligheid- en 
gezondheidsrisico´s. 
 

(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 7 lid 4 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder 
g Regeling Wet kinderopvang) 
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De administratie van een gastouderbureau is zodanig ingericht dat op verzoek van de 
toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens 
hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van 
belang zijn. 
 

(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : GOB Roodkapje 
Website : http://www.gastouderbureauroodkapje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 321301380000 
Aantal kindplaatsen :  
 

Gegevens houder 
Naam houder : Annette Joanna Hubertina Rameswar-Schoone 
KvK nummer : 32130138 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door : M Oortwijn 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 26-07-2019 
Zienswijze houder : 28-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 30-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
 
 
 



 

14 van 14 
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-06-2019 
GOB Roodkapje te Almere 

Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 
Zienswijze inspectierapport GOB Roodkapje Almere 06-06-2019 
 
In het concept rapport staat bij Kwaliteit Gastouderbureau en zorgplicht dat van een aantal 
vraagouders de evaluatie niet aan te tonen was. Dat klopt inderdaad, het onderzoek was 06-06-
2019, toen waren inderdaad nog niet alle evaluaties gedaan. Middels het systeem van het 
hoofdkantoor worden de vraagouders meerdere malen herinnerd om de evaluatie in te vullen. 
Indien de vraagouders daar niet op reageren zal er uiteindelijk door mij contact worden 
opgenomen om alsnog de evaluatie af te nemen en te bespreken. Voor het einde van het jaar zal 
er daarom ook van iedereen een evaluatie inzichtelijk zijn. 
 
 
 
 
 
 
 


