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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 17 augustus 2021 is op grond van artikel 1.62, derde lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een bezoek aan de opvanglocatie. Tijdens dit
bezoek is een observatie gedaan en een gesprek met de gastouder gevoerd. 

Tijdens het inspectiebezoek worden 4 gastkinderen van 2 en 3 jaar oud opgevangen. Er is ook een kind van 4
jaar oud dat tot de zomervakantie werd opgevangen door de gastouder. Omdat er plek was en het kind
graag bij de gastouder wilde spelen, heeft de gastouder dit kind ook opgevangen.

Beschouwing
De gastouder is sinds 9 februari 2011 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Ten tijde
van dit onderzoek staat de gastouder met 6 kindplaatsen in het LRK. De gastouder heeft zelf geen kinderen
jonger dan 10 jaar. 

De opvang vindt plaats in de woning van de gastouder en verloopt via gastouderbureaus All Kidz Nederland
en D-Janina Nederland. 

Volgens de gastouder komen de bemiddelingsmedewerkers van de gastouderbureaus minimaal 2 keer per
jaar bij haar langs. De gastouder vertelt dat zij goed contact heeft met de bemiddelingsmedewerkers. De
gastouder volgt momenteel de Summerschool Kinderwijs van All Kidz Nederland. Dit gaat onder andere
over kinderen met ADHD en onrustige baby's. Verder heeft de gastouder in 2019 ook meerdere traningen
via gastouderbureau D-Janina Nederland gevolgd.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter kennisname in
ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk is in dit onderzoek beoordeeld op basis van een observatie en een gesprek met de
gastouder. Hieruit blijkt dat verantwoorde gastouderopvang plaatsvindt.

Tijdens het inspectiebezoek en het gesprek met de gastouder heeft de gastouder veel aandacht voor de
kinderen. Wanneer een kind vanaf de bank een speelgoedtelefoon pakt en tegen de gastouder zegt 'ik bel
jou', reageert de gastouder hier direct op door 'tring tring' te roepen en een 'telefoon' te zoeken. De
gastouder heeft iets gevonden wat als telefoon kan dienen en houdt het aan haar hoor. Ze vraagt 'wie heb ik
aan de lijn?', het kind reageert met 'ik ben het'. De gastouder vraag vervolgens 'wie is dat?', waarop het kind
haar naam zegt. Uit dit korte spel blijkt dat de gastouder meegaat in het fantasiespel van de kinderen. 

Een ander kind vraagt aan de gastouder of ze zich mogen aankleden. De gastouder vraagt of het kind 'met
verkleedkleren' bedoelt. Dit bedoelt het kind inderdaad. De gastouder zegt dat dat mag, maar dat ze wel
eerst even moeten opruimen. Terwijl de gastouder dit zegt, ziet zij dat andere kinderen nog aan het spelen
zijn met het speelgoed dat nog op de grond ligt. Zij reageert hierop met 'nee, wacht. Ik zie dat ze nog erg
leuk aan het spelen zijn, dus je mag wel met de verkleedkleren, maar dan moet je goed kijken waar je loopt.'
Hieruit blijkt dat de gastouder inspeelt op de verschillende behoeftes van de kinderen en de kinderen er ook
op wijst hoe ze kunnen zorgen dat ze niet over het andere speelgoed vallen. 

Een ander kind zegt tegen de gastouder 'Ik wil [naam knuffel]'. De gastouder legt uit dat de knuffel in de
rugtas van het kind slaapt en dat hij wakker is als het kind slaapt. Het kind zegt dat het de knuffel even wil
vasthouden. De gastouder ziet vervolgens dat ook knuffels van andere kinderen op de grond liggen en zegt
tegen het kind dat ze het wel snapt dat het kind dan ook zijn knuffel wil. Het kind krijgt vervolgens de
knuffel. Hieruit blijkt dat de gastouder probeert te begrijpen waarom het kind om de knuffel vraagt en
hierdoor passend reageert op het kind. De emotionele veiligheid wordt gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de gastouder 
- Observatie
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Eisen aan de gastouder

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De gastouder en de volwassen huisgenoot, namelijk de zoon van de gastouder, zijn ingeschreven in het
Personenregister Kinderopvang en gekoppeld aan de gastouderbureaus.

De gastouder vertelt dat ook haar vriend en de vriendin van haar zoon regelmatig aanwezig zijn op de
opvanglocatie als de kinderen er zijn. Deze personen zijn ook ingeschreven in het Personenregister
Kinderopvang en gekoppeld aan de gastouderbureaus.

Gebruikte bronnen:
- Observatie
- Gesprek met de gastouder
- Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang (LRK), geraadpleegd op 23 augustus 2021
- Personenregister Kinderopvang (PRK), geraadpleegd op 23 augustus 2021
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Accommodatie en inrichting

Groepssamenstelling
De gastouder vangt op maandag, dinsdag en donderdag maximaal 4 kinderen op. Vanaf september vangt
de gastouder alleen nog op maandag en dinsdag kinderen op. De leeftijden van de in totaal 5 geplaatste
kinderen zijn 2, 2, 3, 3 en 3 jaar oud. Vanaf de week na het inspectiebezoek is een nieuw kind bij de
gastouder geplaatst. Dit kind is 1 jaar oud.
De gastouder is op de hoogte van de eisen aan de groepssamenstelling.

Gebruikte bronnen:
- Observatie 
- Gesprek met de gastouder

Boogaard - Jaarlijks onderzoek - 17-08-2021 6/10



Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De gastouder woont op de 3e etage. De woning is alleen te bereiken via de trap. De gastouder vertelt dat zij
hier bewust over nadenkt bij de plaatsing van nieuwe gastkinderen. Alle kinderen die nu bij de gastouder
zijn geplaatst kunnen zelf de trap op- en aflopen. Het kind van 1 jaar oud dat vanaf de week na het
inspectiebezoek door de gastouder wordt opgevangen, kan wel (onder begeleiding) de trap zelf oplopen,
maar nog niet af. De gastouder vertelt dat zij alles tijdens een opvangdag als een activiteit ziet, dus ook het
traplopen. Zij neemt hier ruim de tijd voor. De kinderen die goed zelf de trap af kunnen, mogen vooruitlopen.
Per verdieping gaan zij in de hal zitten en wachten zij tot ze de volgende trap af mogen lopen. Bij jongere
kinderen loopt de gastouder voorop. Verder vertelt de gastouder dat haar kinderen veel thuis zijn en dat
ook haar vriend er regelmatig is. Mocht er haast zijn om met de kinderen naar beneden te gaan, dan kunnen
zij helpen.

De radiatoren in de woning hebben een ombouw, zodat de kinderen zich hier niet aan kunnen branden. De
deur naar de woonkamer heeft een deurstrip, zodat er geen vingers tussen de deur kunnen komen. De
stopcontacten zijn beveiligd.
De woning heeft een balkon dat grenst aan de keuken en tijdens het inspectiebezoek staan de balkondeuren
open. De gastouder vertelt dat de kinderen niet in de keuken en op het balkon komen (dit blijkt ook tijdens
het inspectiebezoek). Verder vertelt de gastouder dat zij altijd toezicht houdt. 

Er worden passende maatregelen genomen om risico's te verkleinen.

Gebruikte bronnen:
- Observatie
- Gesprek met de gastouder
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk

• De gastouder voert een zodanig pedagogisch beleid en organiseert de gastouderopvang op zodanige
wijze, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde gastouderopvang. De
gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan van het
gastouderbureau waarbij hij is aangesloten.

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, indien dit tevens het woonadres van de gastouder is.

Accommodatie en inrichting
Groepssamenstelling

• Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5 kinderen
tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Eigen
kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

• De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uit het plan van
aanpak binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen.
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Naam gastouder : van den Boogaard

Opvangadres : Marathonweg 69 3

Postcode en plaats: 1076 TD Amsterdam

Naam gastouderbureau : All Kidz Nederland

Adres gastouderbureau : Valeriuslaan 49

Postcode en plaats: 4707 BS Roosendaal

Naam gastouderbureau : D-Janina Nederland

Adres gastouderbureau : Wold 23 33

Postcode en plaats: 8225 BA Lelystad

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. I.E. Treurniet, MSc

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 17-08-2021

Opstellen concept inspectierapport : 24-08-2021

Zienswijze houder : 31-08-2021

Vaststellen inspectierapport : 31-08-2021

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 31-08-2021

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 31-08-2021

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens gastouderbureau(s)

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

De houder heeft afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Boogaard - Jaarlijks onderzoek - 17-08-2021 10/10


