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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. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer 
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken zijn de inspectieactiviteiten met 
behulp van het model risicoprofiel bepaald.   
 
Risicogestuurd toezicht betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder 
intensief waar gebleken is dat dit kan. Hierbij ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.   
 
Achterin dit rapport is aangegeven welke inspectie-items binnen dit onderzoek zijn meegenomen. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
het gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze 
worden in het rapport per voorwaarde uitgewerkt.  
 
Feiten over gastouderbureau (GOB) Roodkapje Horst aan de Maas 
Roodkapje is een landelijk opererend gastouderbureau dat werkt volgens een franchiseformule. 
Een aantal consulenten is als franchisenemer geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De 
houder van Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas is franchisenemer van de organisatie.  
 
De franchiseformule houdt onder andere in dat Roodkapje Horst aan de Maas werkt volgens de 
visie van Roodkapje. Hiervoor worden door de franchisegever de nodige documenten en faciliteiten 
beschikbaar gesteld, zoals protocollen en inhoudelijke ondersteuning. De houder van 
gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas is per juli 2019 overgestapt naar een nieuwe 
registratiesysteem; Portabase. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
Het gastouderbureau wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van 
de inspecties van 2016 t/m 2018 beschreven:  
 27-05-2016; jaarlijks onderzoek. Er werden geen overtredingen geconstateerd; 
 07-12-2017; jaarlijks onderzoek. Er werden geen overtredingen geconstateerd; 
 30-05-2018; jaarlijks onderzoek. Er werden geen overtredingen geconstateerd.  
 
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat GOB 
Roodkapje Horst aan de Maas wederom voldoet aan alle in dit rapport getoetste voorwaarden uit 
de Wet kinderopvang.  
 
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport. 
 

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

Pedagogisch beleid 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch beleid’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst:  
 
 Pedagogische praktijk  
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Pedagogische praktijk 

Roodkapje Horst aan de Maas voert een zodanig beleid dat de bij het gastouderbureau aangesloten 
gastouders een pedagogisch beleid uitvoeren dat in de praktijk leidt tot verantwoorde 
kinderopvang. Ieder jaar richt de houder zich weer op andere speerpunten binnen het pedagogisch 
domein. 
 
In 2019 heeft de houder meerdere bijeenkomsten georganiseerd die de uitvoering van de 
pedagogische praktijk en/of pedagogische vaardigheden van de gastouders bevorderen: 
 
 Thema avond 'De pratende peuter' (door Kentalis), georganiseerd op 08-04-2019 en 06-05-

2019 
 Gastoudercafé waarbij aandacht zal zijn voor het vernieuwde registratiesysteem Portabase en 

het vernieuwede planbord van Roodkapje; georganiseerd in oktober/november 2019 
 
In 2019 heeft het gastouderbureau tijdens de voortgangsgesprekken met de gastouders de 
Kwaliteitsmonitor gastouderopvang (observatielijst 'Kwaliteit van de Leefomgeving' van 23 
bladzijden) overhandigd. De gastouders dienen deze lijst zelf in te vullen en bij het volgende 
bezoek van de houder of bemiddelingsmedewerker wordt de ingevulde lijst vervolgens besproken. 
 
De houder verklaart verder weinig pedagogische vragen te krijgen vanuit gast- en vraagouders. 
 
Conclusie: 
De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder gastouderbureau 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Kwaliteitsmonitor gastouderopvang; observatielijst 'Kwaliteit van de Leefomgeving' 
 
 
 

Personeel 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel'. Binnen dit domein 
worden de volgende onderdelen getoetst:  
 
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 Personeelsformatie per gastouder  
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
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Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De bij het gastouderbureau werkzame bemiddelingsmedewerker, alle gastouders, huisgenoten en 
in de opvang structureel aanwezige personen zijn met een geldig VOG ingeschreven in het 
Personenregister kinderopvang. Dat blijkt uit het interview met de houder in combinatie met een 
steekproefsgewijze controle van het Personenregister kinderopvang en het uitvoeren van een VOG-
verificatie onder 20% van het gastouderbestand van het gastouderbureau.  
 
De houder inventariseert structureel in de opvang aanwezige personen via een checklist op locatie 
en via mail. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden omtrent de registratie van personen in het 
personenregister kinderopvang. 
 
 

Personeelsformatie per gastouder 

Uit het interview met de houder in combinatie met de op locatie bekeken administratie blijkt dat de 
houder voldoende tijd besteedt aan begeleiding en bemiddeling van haar gastouders. De houder 
voert haar werkzaamheden op fulltime basis uit samen met een bemiddelingsmedewerker die 
werkt volgens een flexcontract van minimaal 14 en maximaal 44 uur per week. Uitgaande van 76 
te bemiddelen en begeleiden gastouders betekent dat, dat men voldoende uren ter beschikking 
heeft om die taak te vervullen. Zoals aangegeven blijkt dit ook uit de door de houder aangetoonde 
praktijk. 
 
Gastouderbureau Roodkapje biedt daarnaast verschillende thema-avonden/workshops aan zoals 
reeds bij het item 'Pedagogische praktijk' is aangegeven. 
 
Deze bijeenkomsten zijn zowel voor gastouders als ook voor vraagouders toegankelijk en vinden 
plaats bij Roodkapje Horst aan de Maas. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, ook voor niet 
ingeschreven personen die bijvoorbeeld eens kennis willen komen maken met het werkveld. 
 
Conclusie: 
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. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder gastouderbureau 
 Personen Register Kinderopvang 
 Landelijk Register Kinderopvang (VOG-verificatie) 
 Bewijs van georganiseerde activiteiten 
 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid'. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:  
 
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid  
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 



 

6 van 17 
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 13-09-2019 
Roodkapje Horst aan de Maas te Lottum 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Roodkapje Horst aan de Maas gebruikt de standaard methode voor de risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid die door het hoofdkantoor van Roodkapje is opgesteld.  
 
De risico-inventarisatie wordt aangevuld met een afsprakenlijst, waarin suggesties voor afspraken 
met bijvoorbeeld oudere kinderen zijn opgenomen. Na het uitvoeren van de inventarisaties worden 
de uitkomsten en eventuele knelpunten met de gastouder en ouders besproken. Tijdens 
bezoekmomenten controleert de houder of de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid in de 
praktijk worden uitgevoerd.  
 
De toezichthouder heeft middels een steekproefsgewijze controle geconstateerd dat de houder de 
risico-inventarisaties in 2018 / 2019 tijdig heeft uitgevoerd.   
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden omtrent het uitvoeren van risico-inventarisaties 
veiligheid- en gezondheid. 
 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder hanteert een actief beleid op het gebied van kennisbevordering van de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. De houder werkt elk jaar met een thema/speerpunt en in 
2019 is dat de meldcode. De kennisbevordering van de meldcode wordt behandeld tijdens het 
jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouders. Zij ontvangen in dat gesprek ook een lijst met 
vragen en antwoorden ten aanzien van de vernieuwde meldcode. Deze lijst kan men vervolgens 
gebruiken als naslagwerk naast de meldcode zelf.  
 
In 2019 heeft de houder ook een themabijeenkomst georganiseerd met als onderwerp de 
Meldcode, op 21-02-2019 op locatie van gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden omtrent de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder gastouderbureau 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (risico-inventarisaties) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang, juni 2018) 
 Portabase 
 GGD gastouderinspecties 2019 
 
 
 

Ouderrecht 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht'. Binnen dit domein 
worden de volgende onderdelen getoetst:  
 
 Informatie  
 Oudercommissie 
 Klachten en geschillen 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
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Informatie 

Vanaf 01-07-2019 is gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas overgestapt op nieuwe 
contracten. De volgende contracten worden door het gastouderbureau opgesteld: 
 
- Gastouder - vraagouder (overeenkomst per kind) 
- Gastouderbureau - vraagouder (overeenkomst per kind) 
- Gastouderbureau - Gastouder 
 
De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder zien hoe de kosten voor de 
opvang in de basis zijn opgebouwd. De specifieke uitwerking van de betreffende opvangsituatie is 
opgenomen in de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder. In deze overeenkomst staat het 
uurtarief in artikel 3 benoemd en de bureaukosten (uitvoeringskosten) in artikel 4. 
 
Indien gewenst kunnen ouders een pro-forma berekening bij het gastouderbureau opvragen. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde omtrent informatievoorziening. 
 
 

Oudercommissie 

De houder van gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas heeft een oudercommissie ingesteld 
met een viertal leden. De laatste vergadering heeft op 15-02-2019 plaatsgevonden zo blijkt uit de 
aan de toezichthouder overlegde notulen. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde omtrent het instellen van een oudercommissie. 
 
 

Klachten en geschillen 

De houder van gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas is per 04-01-2016 aangesloten bij 
de Geschillencommissie Kinderopvang voor het behandelen van: 
 
- geschillen tussen houder en ouder over een gedraging van de houder of een bij de houder 
werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- geschillen tussen houder en ouder over de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
- geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 
adviesrecht. 
 
De houder overlegt een zogenaamde 'klachtenvrij-brief' van de geschillencommissie kinderopvang, 
waaruit blijkt dat er in 2018 geen geschillen zijn ingediend tegen het gastouderbureau. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde omtrent klachten en geschillen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder gastouderbureau 
 Notulen oudercommissie (15-02-2019) 
 Aansluiting geschillencommissie (04-01-2016) 
 Drie-wegs bemiddelingsovereenkomsten 
 Klachtenvrijbrief geschillencommissie kinderopvang 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Kwaliteit gastouderbureau'. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:  
 
 Kwaliteitscriteria 
 Administratie gastouderbureau  
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Kwaliteitscriteria 

Uit interview met de houder, inspecties in 2019 en een steekproefsgewijze controle van 
de administratie, blijkt dat bemiddelde gastoudervoorzieningen zeker twee maal per jaar worden 
bezocht. In elk geval één keer voor het uitvoeren van de risico-inventarisaties en één keer voor het 
jaarlijkse voortgangsgesprek. Vaak vinden er meerdere bezoeken plaats vanwege 
bijvoorbeeld wijzigingen, geboorte, etc. De houder van het gastouderbureau geeft aan deze 
contactmomenten in het nieuwe registratiesysteem Portabase bij te (gaan) houden.  
 
Evaluaties met vraagouders worden jaarlijks mondeling gevoerd en schriftelijk vastgelegd. Ouders 
ontvangen vanuit het hoofdkantoor van Roodkapje een mail met het verzoek om het 
evaluatieformulier digitaal in te vullen. Dit formulier wordt vervolgens automatisch doorgestuurd 
naar Roodkapje Horst aan de Maas. Op basis van het ontvangen formulier neemt de houder 
telefonisch contact op om de uitkomsten door te spreken. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan omtrent het uitvoeren van voortgangs- en 
evaluatiegesprekken. 
 
 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van het gastouderbureau is volledig en inzichtelijk. De houder kan desgewenst 
alle relevante gegevens voor het toezicht uit haar systeem genereren en overleggen. Per juli 2019 
is de houder overgestapt van het systeem Rosa naar Portabase. Omdat de houder nog in een 
overgangsfase zit worden bepaalde zaken nog dubbel geregistreerd maar vanaf 2020 stapt men 
volledig over op Portabase. 
 
De volgende vereiste gegevens kunnen in elk geval worden verstrekt:  
 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; 

 een afschrift van het reglement van de oudercommissie; 
 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; 

 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; 

 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; 

 bankafschriften waaruit de betalingen van de vraagouder aan het gastouderbureau en van het 
gastouderbureau aan de gastouder blijken; 

 jaaroverzichten per voorziening voor gastouderopvang en vraagouder; 
 een door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekend exemplaar van de 

inventarisatie van veiligheid- en gezondheidsrisico´s.  
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De administratie van het 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.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de eisen die worden gesteld omtrent de administratie van een 
gastouderbureau. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder gastouderbureau 
 Personen Register Kinderopvang 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (risico-inventarisaties) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Overeenkomsten 
 Administratie gastouderbureau 
 Portabase 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch beleid 
 

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) 

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 
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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) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een gastouderbureau stelt voor de gastouders een meldcode vast 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 door de houder voor de gastouders vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door 
gastouders met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. een afwegingskader op basis waarvan gastouders het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen en dat hen in staat stelt te beoordelen of sprake 
is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden per gastouder bij de stappen, bedoeld onder a, 
inclusief vermelding van de gastouder die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan 
niet doen van een melding; 
d. specifieke aandacht, indien van toepassing, voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van gastouders vereisen; 
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop gastouders moeten omgaan met gegevens waarvan zij 
het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

Het door de houder van een gastouderbureau in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in art 8 lid 1 van het Besluit gastouderbureau, 
gastouders en Voorziening voor gastouderopvang; 
e. het beslissen over: 
   - het doen van een melding, en 
   - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 5 Wet kinderopvang; art 8 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het de houder bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon of een 
gastouder die door tussenkomst van het gastouderbureau gastouderopvang biedt, alsmede een 
huisgenoot van de gastouder, stagiair of vrijwilliger, zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt 
aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt 
van de door hem geboden gastouderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een redelijk 
vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de houder 
van het gastouderbureau onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve van 
die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 
geboden gastouderopvang, hij de houder van het gastouderbureau daarvan onverwijld in kennis 
stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is 
als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 
en 2 van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is 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 
gastouderopvang, in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval 
van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c 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) 

 

Oudercommissie 

De houder van een gastouderbureau stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie 
in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een gastouderbureau 
betreft waarbij maximaal 50 gastouders zijn aangesloten. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 
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De houder van een gastouderbureau is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 
het behandelen van: 
- geschillen tussen houder en ouder over een gedraging van de houder of een bij de houder 
werkzame persoon jegens ouder of kind;  
- geschillen tussen houder en ouder over de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
- geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 
adviesrecht. 
 

(art 1.57c lid 1 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 de omvang en de samenstelling 
van de oudercommissie. 
 

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

De administratie van een gastouderbureau bevat een afschrift van het reglement van de 
oudercommissie. 
 

(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder d 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 : Roodkapje Horst aan de Maas 
Website : http://www.roodkapjehorstaandemaas.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031145116 
Aantal kindplaatsen :  
 

Gegevens houder 
Naam houder : Helena Maria Petronella Gerarda van de Laak 

Sengers 
KvK nummer : 62102362 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  JP Brizzi 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Horst aan de Maas 
Adres : Postbus 6005 
Postcode en plaats : 5960AA HORST 
 

Planning 
Datum inspectie : 13-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 25-09-2019 
Zienswijze houder : 25-09-2019 
Vaststelling inspectierapport : 27-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 03-10-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Lottum, 25-9-2019 
  
  
Zienswijze n.a.v. de inspectie van vrijdag 13 september 2019 
  
  
Beste inspecteur, 
  
Het doet ons genoegen wederom een positief rapport te ontvangen van de GGD. 
  
Met trots citeren wij de belangrijkste conclusie: 
Bevindingen op hoofdlijnen:  
Op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat GOB 
Roodkapje Horst aan de Maas wederom voldoet aan alle in dit rapport getoetste voorwaarden uit 
de Wet kinderopvang.  
  
Gastouderbureau Roodkapje blijft zich onverminderd inzetten voor een goede kinderopvang, 
waarbij het belang van de kinderen voorop staat, maar de belangen van gast- en vraagouders niet 
worden vergeten. We blijven ons inspannen om altijd een goed/kwalitatief gastouderbureau te 
blijven. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas, 
Heleen van de Laak, houder 
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