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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 5 juli 2022 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 gesprek met de
gastouder gevoerd, zijn de ruimtes waarvan de kinderen gedurende de opvang gebruikmaken beoordeeld.
Ook is op 12 juli 2022 een telefoongesprek gevoerd met de gastouder.

Tijdens het inspectiebezoek worden 5 gastkinderen van 1, 2, 3, 3, en 4 jaar 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 kinderen in het LRK. Ze kiest er op dit moment bewust voor
niet maximaal 6 kinderen op te vangen. Ook vangt de gastouder geen hele jonge kinderen of schoolgaande
kinderen op. Dit doet ze voor de kwaliteit van de opvang en zodat alle kinderen zo goed als hetzelfde ritme
hebben. Nieuwe kinderen moeten in hun ontwikkeling en leeftijd aansluiten bij de kinderen die al worden
opgevangen. De gastouder is het aantal dagen dat zij kinderen opvangt aan het afbouwen; ze vangt op dit
moment alleen op maandag en dinsdag kinderen op. De gastouder heeft zelf geen kinderen jonger dan 10
jaar. 

De opvang vindt plaats in de woning van de gastouder en verloopt via gastouderbureau D-Janina Nederland
en All Kidz Nederland. De gastouder is tevreden over het contact met beide gastouderbureaus. De
gastouder volgt online-cursussen die worden aangeboden, maar is zelf ook leergierig. Zo heeft ze de
opleidingen tot pedagogisch coach en kindercoach gevolgd en behaald. Ze is lid van verschillende branches
en aangemeld voor nieuwsbrieven zodat ze goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de
kinderopvang. Ook werkt ze sinds november 2021 als zzp'er in de kinderopvang.

De gastouder volgt de ontwikkeling van de kinderen met het kindvolgsysteem van het VVE-programma
Kiki. Ook werkt ze met de thema's van dit programma. Een speerpunt van de gastouder is naar buiten
gaan. Ze is eigenlijk altijd wel buiten, ongeacht het weer. Voorwaarde is wel dat kinderen het leuk vinden.
Buiten spelen gebeurt op verschillende pleinen of in parken in de buurt. De gastouder vertelt van alles wat ze
doet, een activiteit te maken. Onderweg leert en bespreekt ze met de kinderen de verkeersregels (zoals
stoplichten en kruispunten). De kinderen die bij haar worden opgevangen kunnen tot 16 tellen omdat de trap
naar de woning van de gastouder 16 treden geeft.

Advies aan college van B&W
Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan. De toezichthouder adviseert het rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk is beoordeeld op basis van een observatie tijdens het inspectiebezoek en een
gesprek met de gastouder. 

Bij binnenkomst van de toezichthouder zitten de kinderen aan tafel fruit te eten. Er staat een groot bord
met verschillende fruitsoorten. De gastouder vertelt dat ze bewust elke keer verschillende soorten fruit
klaarmaakt. Kinderen prikken zelf met een vork de stukken fruit en prikken dan ook fruit dat ze misschien
minder lekker vinden. Zo leren ze verschillende soorten eten. Een kind aan tafel begint over een smoothie
als de kinderen drinken krijgen. Ieder kind heeft een eigen beker bij de gastouder. De gastouder legt uit dat
het geen smoothie is en dat de kinderen bij haar water krijgen. Hierna wordt een gesprek gevoerd over een
smoothie en wat dat is. 

De grote bank ligt vol met kussens en (brandweer)spullen zoals een helm. De kinderen hebben voor het fruit
eten 'brandweertje' gespeeld. Ze mogen op de bank spelen, maar er mag niet worden gestoeid of aan de
grote spiegel worden gezeten die boven de bank hangt. Als dit gebeurt gaat de gastouder naar het kind toe
en spreekt het op ooghoogte aan. Ze legt uit wat de afspraken zijn over spelen op de bank. De badge van de
brandweerhelm is kapot. Een kind komt met het voorstel om de badge met plakband op de helm te
plakken. De gastouder gaat hierop in en pakt plakband om de badge vast te maken.

Ieder kind heeft een poppetje en als het kind aanwezig is, mag het poppetje in een huisje worden
gezet. Als de toezichthouder weggaat, ziet de gastouder dat 1 kind zijn poppetje nog niet in het huisje heeft
gezet. Ze benoemt dit en het kind zet het poppetje in het huisje. Op de deur hangen foto's van de kinderen.
De kinderen kennen de gastouder en de andere kinderen goed. De gastouder heeft de bekers met water
neergezet zodat kinderen kunnen drinken. Het jongste kind weet van wie welke beker is en roept de
kinderen of zij willen drinken.
Er is een vast dagprogramma. De gastouder vertelt dat na het fruit eten vrij wordt gespeeld of een activiteit
wordt gedaan. Op de dag van het inspectiebezoek zullen ze in de middag een feestje gaan vieren. De
gastouder vertelt ook dat ze de dag bijna altijd buiten afsluiten. Tijdens het inspectiebezoek bespreekt de
gastouder het dagritme met de kinderen zodat zij weten waar ze aan toe zijn.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de gastouder 
- Observatie
- Telefoongesprek met de gastouder op 12 juli 2022
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Eisen aan de gastouder

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De gastouder en de volwasssen huisgenoot, namelijk de zoon van de gastouder, zijn ingeschreven in het
Personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de gastouderbureaus. Ook de moeder, partner en een
vriendin van de gastouder staan ingeschreven en zijn gekoppeld bij beide gastouderbureaus.

De gastouder verklaart dat als de kinderen aanwezig zijn, geen andere personen structureel op de
opvanglocatie aanwezig zijn.

Gebruikte bronnen:
- Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang (LRK), geraadpleegd op 19 juli 2022
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 19 juli 2022
- Gesprek met de gastouder 
- Telefoongesprek met de gastouder op 12 juli 2022
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Accommodatie en inrichting

Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid
De woning waar gastouderopvang plaatsvindt is op de 3e etage. De woning is te bereiken via de trap. De
kinderen maken gebruik van de woonkamer. Deze is veilig, toegankelijk en passend ingericht in
overeenstemming met het aantal en de leeftijden van de kinderen. Het materiaal in de kasten staat op
kindhoogte zodat de kinderen er zelf bij kunnen. De gastouder vertelt dat ze de kasten ook (deels) dicht kan
schuiven, zodat kinderen niet al het materiaal (kunnen) pakken en zodat er minder prikkels voor de kinderen
zijn. Er zijn mandjes met houten speelgoed, auto's, blokken, dieren, puzzels, verkleedkleren, boeken,
knuffels en poppen. Ook is er een speelgoedkeuken en montessorimateriaal zoals een sorteerset met
pincet. 

De woning heeft een balkon dat grenst aan de keuken. De kinderen komen niet in de keuken en op het
balkon. De gastouder maakt structureel gebruik van openbare speelplaatsen en parken. Om deze te
bereiken heeft de gastouder een bakfiets.

De kinderen slapen in een afzonderlijke slaapkamer waarin in totaal 3 slaapplaatsen zijn: een stapelbed en
een opklapbed. Dit is voldoende voor het aantal kinderen dat tegelijkertijd slaapt tijdens de opvang.

Groepssamenstelling
De gastouder vangt op maandag en dinsdag maximaal 5 kinderen op. De leeftijden van de in totaal 5
geplaatste kinderen zijn 1, 2, 3, 3, en 4 jaar. 
Uit het gesprek met de gastouder blijkt dat de gastouder zorg draagt voor de juiste groepsgrootte en -
samenstelling. De gastouder heeft zelf geen kinderen onder de 10 jaar.

Gebruikte bronnen:
- Observatie 
- Gesprek met de gastouder
- Telefoongesprek met de gastouder op 12 juli 2022
- Inspectiebezoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De gastouder kent de risico's op de opvanglocatie en weet hoe zij moet handelen. Er zijn bijvoorbeeld
afspraken over naar buiten gaan en warm weer.

De gastouder vertelt dat ze als voorwaarde stelt dat kinderen zelf de trap af moeten kunnen. Om deze
reden vangt ze geen hele jonge kinderen op. Degene die als best kan traplopen, gaat voorop. Het kind van 1
jaar gaat als laatste en wordt door de gastouder geholpen. De gastouder heeft een bakfiets voor vervoer, en
kinderen dragen een veiligheidshesje. Op de dag van het telefoongesprek op 12 juli 2022 is de gastouder in
de ochtend (om 9.30 uur) naar het pierenbadje in het Beatrixpark gegaan met de kinderen. Ze vertelt vroeg
in de ochtend te gaan zodat het nog rustig is. Op het drukste moment van de dag gaat ze weer met de
kinderen naar huis. De gastouder houdt altijd toezicht en zit dichtbij de kinderen bij het water. Ze weet dat
2 kinderen nooit in het water gaan omdat ze hier niet van houden: deze kinderen zitten bij haar. 

De deur naar het balkon staat altijd open voor ventilatie. Bij warm weer zet de gastouder extra ventilatoren
aan. De gastouder vertelt dat ze op warme dagen niet naar buiten gaat en de kinderen extra water te
drinken geeft. Ook worden gordijnen/lamellen aan de voorkant van de woning dichtgedaan.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De gastouder is op de hoogte van de signalen en de stappen die zij moet nemen bij een vermoeden van
kindermishandeling. Bovendien kan de gastouder de meldcode kindermishandeling altijd via de app inzien.
Ze vertelt dat de gastouderbureaus haar op de hoogte brengen als er wijzigingen zijn. De gastouder handelt
volgens de meldcode.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de gastouder 
- Inspectiebezoek
- Telefoongesprek met de gastouder op 12 juli 2022
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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
Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid

• De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende speel- en slaapruimte
voor kinderen, waaronder begrepen een voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar op het
aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. De ruimte is afgestemd op het
aantal kinderen. De binnenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming
met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

• De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende
buitenspeelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen. De buitenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming
met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

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 heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de
gastouder ondertekende risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, die jaarlijks is
opgesteld en is toegespitst op dat specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid is door de gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

• De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau voor
gastouders vastgestelde meldcode, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er
redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De gastouder is verantwoordelijk voor de naleving van de door de houder van het
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gastouderbureau vastgestelde meldcode.
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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. W. van Gurp, MSc.

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 05-07-2022

Opstellen concept inspectierapport : 21-07-2022

Zienswijze houder : 27-07-2022

Vaststellen inspectierapport : 27-07-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

:

Verzenden inspectierapport naar gemeente :

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