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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 

gestuurd toezicht.  
 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD ’en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht.  
 

Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 

direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
  
Algemeen 
Gastouderbureau De Blokkendoos is onderdeel van Kindercentrum de Blokkendoos. 
Dit kindercentrum heeft naast het gastouderbureau ook een kinderdagverblijf en een 

buitenschoolse opvang, allen gevestigd in Lithoijen. 
  
Het kantoor van het gastouderbureau is op de locatie van het kinderdagverblijf en buitenschoolse 
opvang. 
  

Inspectiegeschiedenis 
10-2014 Onderzoek voor registratie - registeropname  

02-2015 Onderzoek na registratie - geen overtredingen 
 
Inspectie augustus 2016 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de meeste maar niet alle inspectie items onderzocht. 
 
Conclusie 
Na onderzoek, beoordeling van documenten en een gesprek met de houder is gebleken dat aan alle 

getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
  

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch beleid 

 
Binnen dit domein wordt het pedagogisch beleidsplan getoetst op inhoud en volledigheid. 
Bij een reguliere inspectie wordt beoordeeld op welke wijze het pedagogisch beleidsplan onder de 
aandacht van de gastouders wordt gebracht. 
  

Daarnaast wordt getoetst of de volgende vier competenties praktisch en observeerbaar 
omschreven: 
  

• Emotionele veiligheid 
• Persoonlijke competentie 
• Sociale competentie 
• Overdracht van normen en waarden 

  
Conclusie: Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  
 
Pedagogisch beleidsplan 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende 

visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen, gesplitst in de 

leeftijdsgroepen 0 tot 4 en 4 tot 12 jaar, het volgende beschreven: 
 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, 
 de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- én sociale 

competentie, 
 de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
  
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het aantal kinderen 
dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen. 
  
Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die gesteld worden 

aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt. 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
Het pedagogisch beleidsplan wordt voor aanvang van de opvang met de gastouder besproken. Het 
document zit in de gastoudermap die in het bezit is van de gastouder. 

  
Het beleidsplan wordt tijdens de bezoeken besproken met de gastouder, een deel hiervan wordt er 
dan uitgelicht, bijvoorbeeld het veiligheid of de meldcode. 
 
 
  

  
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau (Mw. A. Kocken) 
  Interview houder gastouderbureau (Mw. A. Kocken) 

  
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid- en werkplan Gastouderbureau de Blokkendoos 

Juni 2016) 
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Personeel 

 
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder en/of medewerkers die bij het gastouderbureau 

werkzaam zijn een verklaring omtrent het gedrag hebben overlegd. 
  
Conclusie: Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder, die tevens de bemiddelingsmedewerker is, is 
ingezien en in orde bevonden. 
  

De houder geeft aan dat er geen stagiaire of vrijwilliger werkzaam is bij het gastouderbureau. 
 
 

Personeelsformatie per gastouder 
 
De houder laat zien dat er per gastouder tenminste 16 uur besteedt wordt aan begeleiding en 
bemiddeling. 
  
De houder geeft aan dat onder andere de volgende onderdelen aan de orde komen: 
  

 intakegesprek: 2 tot 3 gesprekken over de functie van gastouder en de verwachtingen die er 
zijn, 

 financiële overzicht maken, 
 kwaliteitseisen van de gastouderopvang bespreken, 

 risico inventarisatie uitvoeren, 
 evaluatiegesprekken voeren, 

 administratie, facturatie en kassiersfunctie, 
 diverse cursussen organiseren en uitvoeren, 
 informatieavonden voor gastouders en/of vraagouders organiseren en uitvoeren. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau (Mw. A. Kocken) 
  Interview houder gastouderbureau (Mw. A. Kocken) 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein wordt getoetst of het beleid rondom veiligheid en gezondheid en de meldcode 

kindermishandeling voldoende gewaarborgd zijn in de praktijk. 
  
Conclusie: Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder/ bemiddelingsmedewerker draagt er zorg voor dat samen met de gastouder op elk 
opvangadres in elke voor de op te vangen kinderen toegankelijke ruimte de veiligheids- en 
gezondheidsrisico's in een risico-inventarisatie vastgelegd worden. 

  
Deze inventarisatie wordt ieder jaar opnieuw uitgevoerd en vastgelegd. Deze inventarisatie wordt 
samen met de gastouder uitgevoerd. 

  
In het plan van aanpak dat volgt uit de inventarisatie wordt aangegeven welke maatregelen binnen 
welke termijn zijn, respectievelijk worden genomen in verband met de beschreven 
gezondheidsrisico's. 
 
De inventarisatie wordt op papier ingevuld en ondertekend. Het document wordt daarna ingescand 
en geüpload in het administratiesysteem Portabase. 

Zowel ouder als gastouder kan de inventarisatie via dit systeem inzien. 
 
 
 

 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder hanteert de meldcode van de brancheorganisatie versie juli 2013. 
De signalenlijst is toegevoegd aan de meldcode. 
  
De meldcode is verstrekt aan de gastouder. 
  
De gastouder (en alle toekomstige gastouders) wordt verplicht gesteld om de e-learning cursus van 

The next page te volgen om zich te bekwamen in het gebruik van de meldcode kindermishandeling 
en huiselijk geweld. 
  
De houder heeft dit jaar daarnaast gebruik gemaakt van een korte digitale test om voor haarzelf en 
de gastouder helder te krijgen of de meldcode voldoende bekend is. 

  
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau (Mw. A. Kocken) 
  Interview houder gastouderbureau (Mw. A. Kocken) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 

  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein worden de normen getoetst die in de Wet kinderopvang gelden voor de 

informatieverstrekking aan vraagouders. 
  
Conclusie: Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  
 
Informatie 

 
De houder laat aan de vraagouder zien welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat 
en welk deel naar het gastouderbureau. Dit wordt beschreven in een zogenoemd tariefplan. 
De tariefplan wordt als aanhangsel bij het contract gevoegd. 

  
Het tariefplan wordt ondertekend door de ouder. 
  

De interne klachtenregeling en geschillencommissie wordt onder andere in het pedagogisch 
beleidsplan onder de aandacht van ouders gebracht. Daarnaast staat deze ook op de website van 
De Blokkendoos beschreven. 
  
  
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau (Mw. A. Kocken) 
  Interview houder gastouderbureau (Mw. A. Kocken) 
  Informatiemateriaal voor ouders (Pedagogisch beleids- en werkplan 2016) 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
Binnen dit domein worden de normen voor de kwaliteit van het gastouderbureau getoetst; onder 

andere de begeleiding van vraag-en gastouders. 
  
Daarnaast wordt beoordeeld of aan de geldende normen voor een adequate en inzichtelijke 
administratie wordt voldaan. 
  
Conclusie: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  
 
Kwaliteitscriteria 
 

De houder bespreek met de gastouder het aantal en de leeftijd van de kinderen die opgevangen 
kunnen worden bij de gastouder. 
  

Met de vraag- en gastouders wordt een intakegesprek gehouden en vastgelegd. Hierbij wordt de 
verwachting, de wensen en behoefte in beeld gebracht en worden afspraken vastgelegd. 
  
De houder draagt er zorg voor dat het opvangadres tenminste twee maal per jaar bezochte wordt. 
  
 
 

Administratie gastouderbureau 
 
De administratie van Gastouderbureau De Blokkendoos, die gevoerd wordt vanuit het digitale 
systeem Portabase, bevat ten minste: 

  
• een schriftelijke overeenkomst per vraagouder; 

• kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van de gastouders en andere personen zoals 
huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres hun hoofdverblijf hebben, vrijwilligers en 
stagiair(e)s; 
• een door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-
inventarisatie; 
• één overzicht van alle bij dat gastouderbureau werkzame beroepskrachten.; 
• één overzicht van alle bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen; 

• één overzicht van alle bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders; 
• een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang; 
• een jaaroverzicht per vraagouder. 
  
  

In de administratie is: 
  

• de betaling van de vraagouders aan het gastouderbureau inzichtelijk; 
• de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder inzichtelijk. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau (Mw. A. Kocken) 
  Interview houder gastouderbureau (Mw. A. Kocken) 

 Steekproef 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende 
visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het aantal kinderen 
dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die gesteld worden 
aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het 

pedagogisch beleid uitvoeren. 
(art 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Personeel 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het gastouderbureau 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder op elk opvangadres in elke voor de op 
te vangen kinderen toegankelijke ruimte de veiligheidsrisico’s in een risico-inventarisatie 
vastgelegd worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 

lid 2 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s door een 
bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder in het plan van aanpak wordt 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen in 
verband met de beschreven veiligheidsrisico's. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder op elk opvangadres in elke voor de op 
te vangen kinderen toegankelijke ruimte de gezondheidsrisico’s in een risico-inventarisatie 
vastgelegd worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 
lid 2 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de gezondheidsrisico’s door een 
bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 

elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2, 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 
2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder in een plan van aanpak wordt 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen in 
verband met de beschreven gezondheidsrisico's. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij het personeel. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij alle bij zijn gastouderbureau 

aangesloten gastouders. 
(art 1.51a lid 4 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

De houder draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang beoordeeld wordt 
hoeveel kinderen en van welke leeftijd verantwoord opgevangen kunnen worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 14 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11b lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders tijdens de 
opvang de voorgeschreven voertaal spreken 
(art 1.56 lid 1, 1.56b lid 6 en 1.55 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de gastouder. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de vraagouder. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en 
gastouder in de woning waar de opvang plaats vindt. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, 
waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze 
bezoeken. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub d en f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze 

schriftelijk vast. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van het gastouderbureau bevat een schriftelijke overeenkomst per vraagouder. 
(art 1.52 lid 1 en 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c Regeling Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van 
de gastouders en andere personen zoals huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres 
hun hoofdverblijf hebben, vrijwilligers en stagiair(e)s. 
(art 1.56 en 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van de vraagouders aan het 
gastouderbureau inzichtelijk. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub d Regeling Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van het gastouderbureau aan de 
gastouder inzichtelijk. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub e Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een door de gastouder en 
bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 11 lid 3 en 2 sub c Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van de omvang en de samenstelling 

van de oudercommissie. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub d Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
werkzame beroepskrachten. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub a Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij het gastouderbureau 
ingeschreven kinderen. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub f Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
aangesloten gastouders. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 

gastouderopvang. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub f Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub g Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat de gegevens tijdig kunnen 
worden verstrekt ter controle op de naleving van de wettelijke eisen die voor het gastouderbureau 
gelden. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het gastouderbureau stelt de administratie onverwijld beschikbaar op verzoek van de 
toezichthouder indien deze niet op de plaats van de vestiging aanwezig is. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 4 Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Blokkendoos 

Website : http://www.deblokkendoos.com 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Anna Maria van Geffen-van Orsouw 
KvK nummer : 17154737 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  P. Streppel 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 
Planning 

Datum inspectie : 02-08-2016 

Opstellen concept inspectierapport : 02-08-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 29-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 20-09-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 

 


