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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen is een voorinspectie uitgevoerd bij GOB de kabouters. Tijdens deze inspectie zijn 
alle voorwaarden die op dit GOB van toepassing zijn en voor aanvang van de exploitatie getoetst 

dienen te worden, onderzocht. Tijdens dit onderzoek zijn documenten op aanwezigheid beoordeeld, 
de inhoudelijke beoordeling vindt plaats tijdens de eerstvolgende inspectie. 

 
Beschouwing 
Onderzoek voor registratie van GOB de Kabouters. 
  
Er is een gesprek gevoerd met de houders Mw. F. in het Veld en Mw. J. Schriever. 
Beide hebben hun visie op het bemiddelen van gastouders duidelijk kunnen verwoorden. 

  

De documenten waren al voor een groot gedeelte aanwezig. 
Deze zullen tijdens het onderzoek na registratie op inhoud beoordeeld worden. 
  
Hiervoor zal een afspraak gemaakt worden met de houders, binnen 3 maanden na registratie. 
  

De vereiste items voor registratie voldoen, zie toelichting in het rapport. 
Het GOB kan worden geregistreerd. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 
 

Er loopt geen handhaving tegen de houders van het GOB. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau (Mw. J. Schriever en Mw. F. in het Veld) 
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Pedagogisch beleid 

 
  

 
Pedagogisch beleidsplan 
 
Het pedagogisch beleid van het GOB is aanwezig, op inhoud zal het beleid getoetst worden tijdens 
het onderzoek na registratie. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau (Mw. J. Schriever en Mw. F. in het Veld) 
  Pedagogisch beleidsplan (mei 2015) 
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Personeel 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Verklaring omtrent gedrag van de houders zijn aanwezig en voldoen aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder gastouderbureau (Mw. J. Schriever en Mw. F. in het Veld) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (Mw. J. Schriever en MW. F. in het Veld) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Houder heeft de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid aan de toezichthouder laten zien, 
deze zal op inhoud worden getoetst tijdens het onderzoek na registratie. 
 

 
Meldcode kindermishandeling 
 
Houder heeft een meldcode kindermishandeling, de sociale kaart wordt nog op een enkel punt 
aangepast. Dit zal tijdens het onderzoek na registratie worden getoetst. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder gastouderbureau (Mw. J. Schriever en Mw. F. in het Veld) 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling 
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Inspectie-items 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang 

Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gastouderbureau in de zin van de wet 

Het gastouderbureau is een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door 

tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

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) 

 

Personeel 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot registratie 

aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 3 en 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de veiligheidsrisico’s die de opvang van 
de kinderen met zich meebrengt, beschrijft op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Gastouderbureau De Kabouters 

Website : http://www.gobdekabouters.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Gastouderbureau De Kabouters 
Adres houder : Dilletuin 77 

Postcode en plaats : 9408AA Assen 
KvK nummer : 63131110 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Plantenga 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Assen 
Adres : Postbus 30018 

Postcode en plaats : 9400RA ASSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-06-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 18-06-2015 
Zienswijze houder : 19-06-2015 
Vaststelling inspectierapport : 22-06-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 22-06-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-06-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 22-06-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

Houder is akkoord met het rapport. 

 
 

 

 


