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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 onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 

Inspectie na registratie (huidige inspectie) 
Op 21 mei 2015 heeft de toezichthouder samen met een collega toezichthouder een bezoek 
gebracht bij gastouderbureau Gastvrij Nederland voor een inspectie 'na registratie'. De houder  
en bestuurder zijn bij dit gesprek aanwezig. De toezichthouder heeft een steekproef gedaan in de 
administratie van het GOB. Waar nodig zijn diverse documenten door de houders aangeleverd  
voor verdere beoordeling. 
  
De administratie van het GOB is inzichtelijk en (zo goed als) gedigitaliseerd. De toezichthouder 
heeft tijdens de inspectie een steekproef genomen uit gast- en vraagouder dossiers.  
Uit beoordeling van deze dossiers is gebleken, dat aan de eisen gesteld in de Wet kinderopvang 
wordt voldaan. 
  
De toezichthouder adviseert beoordeling van de datum op voortgangsgesprekken, vastleggen van 
intakegesprekken en beoordeling van kinderen van gastouders VOG plichtige (18+) mee te nemen 
tijdens de volgende jaarlijkse inspectie. 
  
Inspectie voor registratie 
Op 28 januari 2015 heeft de toezichthouder een bezoek gebracht bij gastouderbureau Gastvrij 
Nederland voor een inspectie 'voor registratie'. Bij deze inspectie toont de aanvrager/houder  
voor de inspectie relevante documenten en vertelt over de voorbereidingen m.b.t. de beoogde 
exploitatie van het gastouderbureau. Voorwaarden die van toepassing zijn op de daadwerkelijke 
uitvoering van het gastouderbureau worden beoordeeld bij het onderzoek 'na aanvang exploitatie'. 
  
De houder kan een duidelijk beeld schetsen van de voorgenomen werkwijze. Naast de houder is 
ook de (financieel) administratief medewerker van het GOB aanwezig. De houder heeft diverse 
toekomstplannen waaronder het starten van franchise ondernemingen onder de naam van GOB 
Gastvrij Nederland en het aanbieden van vier pakketten gastouderopvang met diverse 
bemiddelingskosten. 
  
Bij deze inspectie 'voor aanvang exploitatie' heeft de toezichthouder tekortkomingen geconstateerd 
en adviseert deze bij de inspectie na registratie te toetsen. De tekortkomingen zoals beschreven 
per domein in dit rapport zijn geen aanleidingen die de inschrijving in het landelijk register (LRKP) 
belemmeren. De toezichthouder adviseert derhalve de gemeente de houder c.q. het 
gastouderbureau op te nemen in het landelijk register. 
  
Geschiedenis houder 
De houder is sinds 15 augustus 2013 samen met een zakenpartner, houder van GOB 
Gastouderbemiddelingsbureau Gastvrij in Zaandam. LRKP nummer: 158068932. 
Voor dit bureau heeft op 1 februari 2014 een naamswijziging en een houderwijzing 
plaatsgevonden. 
De organisatie is toen als een VOF bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. 
  
In december 2014 heeft de houder zelfstandig een nieuwe Besloten Vennootschap Gastvrij 
Nederland opgericht. Amelie Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van deze B.V.  
De houder is als natuurlijk persoon getoetst.  
  
Met de registratie van GOB Gastvrij Nederland Almere in het LRKP (27 februari 
2015) zijn aangesloten gastouders van GOB Gastouderbemiddelingsbureau Gastvrij 
Zaandam geregistreerd onder het GOB in Almere. GOB Gastouderbemiddelingsbureau  
Gastvrij Zaandam is per 15 april 2015 uitgeschreven uit het LRKP. 
  
 
 
 
 



 

4 van 21 
Definitief inspectierapport gastouderbureau onderzoek na registratie 21-05-2015 
Gastvrij Nederland B.V. te Almere 

 
 
Per 1 maart 2015 is er naast Amelie Holding B.V. een tweede bestuurder geregistreerd bij  
de Kamer van Koophandel voor Gastvrij Nederland B.V. De VOG Natuurlijk Persoon van deze 
bestuurder is getoetst in het onderzoek na registratie. 
  
GOB Gastvrij Nederland heeft een franchise onderneming onder de naam GOB Gastvrij 
NoordHolland Noord. Dit GOB is sinds 2 april 2015 geregistreerd in het LRKP.   
  
Hoor wederhoor 
Heeft op 16 juni plaats gevonden. Naar aanleiding van het concept rapport zijn er een tweetal 
punten waar de bestuurder toelichting op wilde. Deze punten zijn besproken tijdens hoor 
wederhoor. 
De toelichting betreft de controleerbaarheid van de betaling uit de batch per gastouder.  
De uitbetaling wordt gedaan via een batch. Op de bankafschriften staat een totaal bedrag van  

de batch. Het bedrag kan niet per gastouder gecontroleerd worden, domein 6.2. 
  
De bestuurder heeft aangegeven na deze wijziging akkoord te gaan met het inspectie rapport  
en zal geen zienswijze indienen. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang 

 
De houder heeft per 27 februari 2015 een gastouderbureau in exploitatie in de gemeente Almere. 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor het starten en beheren een gastouderbureau. 
  
  
 
Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 

 
Voor zover de toezichthouder bekend loopt er geen handhaving tegen de houder/onderneming. 
  
 
 
Gastouderbureau in de zin van de wet 

 
De houder brengt gastouderopvang tot stand, begeleidt gastouders en vervult de kassiersfunctie. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder gastouderbureau (en bestuurder) 
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Pedagogisch beleid 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en  
de relatie van het beleidsplan met de praktijk. In het pedagogisch beleidsplan dient o.a. de 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven te staan. 
  
GOB Gastvrij Nederland heeft een pedagogisch beleidsplan, versie 2. 1/1 mei 2015.  
Het pedagogisch beleid is in dit rapport beoordeeld. 
  
  
 
Pedagogisch beleidsplan 

 
GOB Gastvrij Nederland hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 
geldende beleid en de visie op de omgang met kinderen beschreven staat. 
  
De houder van GOB Gastvrij Nederland geeft aan het beleid te hebben opgesteld. 
  
In het pedagogisch beleidsplan wordt onder andere ingegaan op de vier pedagogische 
opvoedingsdoelen. Middels richtlijnen wordt de waarborging van de overdracht van de emotionele 
veiligheid, de mogelijkheid tot ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties en de 
overdracht van normen en waarden in duidelijke en observeerbare termen beschreven. 
  
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de leeftijdsopbouw  
en het aantal kinderen dat door de gastouder mag worden opgevangen. 
  
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de eisen die aan de opvangruimten worden gesteld.  
GOB Gastvrij Nederland stelt als eis dat het aantal kinderen dat de gastouder mag opvangen 
tevens afhankelijk is van het aantal beschikbare vierkant meters binnen- (3,5 m2) en buitenruimte 
(3 m2).  
 
 
Pedagogische praktijk 

 
Nieuwe gastouders ontvangen bij kennismaking per mail het Pedagogisch beleidsplan.  
De bemiddelingsmedewerker geeft aan bij kennismaking, huisbezoek en evaluatie het beleid  
met gastouders te bespreken. 
  
Per kalender jaar worden er diverse workshops, gericht op pedagogiek en het pedagogisch 
beleidsplan, aangeboden door GOB Gastvrij. Ook worden er intervisie bijeenkomsten georganiseerd 
(activiteitenkalender GOB Gastvrij, mei-aug 2015). 
  
Gastouders zijn vrij in het deelnemen aan een workshop/intervisie. Het GOB verwacht wel dat  
een gastouder jaarlijks aan een workshop/intervisie deelneemt. Deelname per gastouder aan een 
workshop/intervisie kan inzichtelijk gemaakt worden middels een deelnamelijst. 
  
Conclusie: de pedagogische praktijk voldoet hiermee aan de gestelde eis. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst houder gastouderbureau (mei 2015) 
• Interview houder gastouderbureau (en bestuurder) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie 2. 1/1) 
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Personeel 

 
Onder de Wet Kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van de 
houder en eventuele medewerkers van het gastouderbureau. 
  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
GOB Gastvrij Nederland heeft 3 VOG-plichtige. 
  
Het gastouderbureau is bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd als Besloten 
Vennootschap. Per 1 maart 2015 heeft GOB Gastvrij Nederland B.V. een tweede bestuurder  
(dit is de administratieve medewerker uit het rapport voor registratie) erbij gekregen. Een nieuwe 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) rechtspersoon, 22 april 2015, is aangevraagd en overlegd. 
De houder en bestuurder zijn hierin als natuurlijk persoon (NP) getoetst. 
  
Van de bemiddelingsmedewerkers van GOB Gastvrij Nederland is een VOG NP, 17 maart 2015, 
overlegd. 
  
Conclusie: De houder, bestuurder en bemiddelingsmedewerker voldoen aan de eisen betreft de 
VOG. 
 
 
Personeelsformatie per gastouder 

 
GOB Gastvrij Nederland heeft een houder (bemiddelingsmedewerker), bestuurder (financieel, 
administratief medewerker) en een bemiddelingsmedewerker. 
  
De houder en bemiddelingsmedewerker voeren onder andere de intake-, bemiddeling- en jaarlijkse 
voortgangsgesprekken en de risico-inventarisaties zelf uit. De bestuurder is verantwoordelijke voor 
de (financiële) administratie en voert niet zelfstandig bezoeken bij de gastouders uit. 
  
De houder geeft aan dat er 107 aangesloten gastouders zijn. Het LRKP, controle 2 juni 2015,  
geeft aan dat er 105 aangesloten gastouders zijn. Wettelijk moet de bemiddelingsmedewerker 
minimaal 16 uur op jaarbasis aan begeleiding en bemiddeling besteden. 
  
Dit betekent: noodzakelijk in te zetten minimale uren = 105 x 16 = 1680 uur op jaarbasis. 
  
De daadwerkelijke formatie = 
1 x 40 uur van de houder x 46 functionele werkweken per jaar = 1840 uur per jaar 
1 x 20 uur van de bemiddelingsmedewerker x 46 werkweken per jaar = 920 uur per jaar voor  
de minimale bediening van 105 gastouders per jaar. 
  
Conclusie: GOB Gastvrij Nederland heeft voldoende functionele uren voor de bediening van  
105 gekoppelde gastouders. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst houder gastouderbureau (mei 2015) 
• Interview houder gastouderbureau (en bestuurder) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (rechtspersoon, bemiddelingsmedewerker) 
• LRKP, 2 juni 2015 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens het inspectiebezoek is beoordeeld of de houder in het bezit is van de benodigde 
documenten en kennis om te gaan voldoen aan het domein Veiligheid en gezondheid.  
De uitvoering in de praktijk zal worden beoordeeld tijdens de inspectie na registratie. 
  
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
GOB Gastvrij Nederland maakt voor de inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico's 
gebruik van het format van de MO-groep. Dit format wordt met locatie specifieke gedragsafspraken 
aangevuld. 
  
Recent heeft het GOB een vernieuwde versie van de risico-inventarisatie ontwikkeld. In dit format 
zijn onder andere de achterwachtregeling en het aantal kindplaatsen (bezet per dag) op locatie, 
inclusief eigen kinderen tot 10 jaar en kinderen bemiddeld door een ander GOB opgenomen.    
  
De inventarisatie beschrijft de veiligheidsthema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. De inventarisatie 
beschrijft ook de gezondheidsthema's ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch 
handelen. 
  
De risico's zijn gebaseerd op de ruimten waarbinnen de gastouderopvang op die specifieke locatie 
plaatsvindt. De houder geeft aan voor registratie van de gastouder en daarna jaarlijks (of na een 
verbouwing) een inventarisatie samen met de gastouder in te vullen. 
  
Steekproef 
Tijdens de inspectie is een steekproef genomen van 6 gastouderdossiers. Uit beoordeling van  
deze dossiers is gebleken dat de houder ervoor zorgdraagt, 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. De inventarisaties uit de 
steekproef zijn gedaan tussen 18 juli 2014 en 8 mei 2015 en ondertekend door de gastouder. 
  
Conclusie: De houder voert een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
Bij dit gastouderbureau is een meldcode in gebruik welke is gebaseerd op het standaard document 
zoals opgesteld door de branchevereniging. De versie is van juli 2013 en aangepast aan de 
organisatie (overeenkomst ter gebruik). De laatste aanpassingen (Veilig thuis) in de meldcode  
zijn in januari 2015 gedaan. 
  
De houder heeft aangegeven de kennis en het gebruik van de meldcode door de 
bemiddelingsmedewerker en door de gastouders op de volgende wijze te bevorderen: 
de meldcode is schriftelijk beschikbaar en wordt verplicht om te lezen en staat tevens online op  
de website van GOB Gastvrij. Tijdens contactmomenten (evaluatie, RIE) is er ruimte om de 
meldcode te bespreken. 
  
GOB Gastvrij Nederland is een organisatie met gastouders verspreid over het hele land.  
De sociale kaart is overzichtelijk en per gemeente beschikbaar. 
  
In 2014 heeft de houder een themabijeenkomst georganiseerd over de meldcode. 
  
Conclusie: het gevoerde beleid van de houder omtrent de meldcode kindermishandeling voldoet 
aan de hieraan gestelde eisen. 
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Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst houder gastouderbureau (mei 2015) 
• Interview houder gastouderbureau (en bestuurder) 
• Risico-inventarisatie veiligheid (steekproef 6 gastouderdossier) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (steekproef 6 gastouderdossier) 
• Meldcode kindermishandeling (branche organisatie juli 2013) 
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Ouderrecht 

 
Binnen het domein Ouderrecht is beoordeeld hoe de houder voornemens is de ouders te 
informeren. Tevens is er gekeken naar de klachtenregeling. De houder is op de hoogte van de 
regelgeving over het instellen van een oudercommissie. 
  
  
 
Informatie 

 
Beleid 
De houder geeft aan vraagouders te informeren over het te voeren beleid middels de website en  
bij de (intake)gesprekken.  
  
Bereikbaarheid  
De houder geeft aan van maandag t/m vrijdag tussen 9-21 uur en zaterdag tussen 9-17 uur 
bereikbaar te zijn per e-mail en telefoon. Dit staat tevens vermeld op de website. 
  
Steekproef 
Tijdens de inspectie is een steekproef genomen van 5 gastouderdossiers. Uit beoordeling van  
deze dossiers is gebleken, dat de houder ervoor zorgdraagt, dat er een overeenkomst is tussen 
GOB - vraagouders waaruit de bemiddelingskosten aan het GOB blijkt. In de overeenkomst tussen 
gastouder en vraagouder staat de uurprijs per kind vermeld. 
  
Het laatste inspectierapport is beschikbaar via de site van GOB Gastvrij Nederland, onder 
downloads.  
  
Conclusie: de houder van het GOB geeft aan voor een goede bereikbaarheid te zorgen en vraag- 
en gastouders te informeren over het beleid. Uit de schriftelijke overeenkomsten blijkt voldoende 
duidelijk de exacte bemiddelingskosten zijn.   
 
 
Oudercommissie 

 
De toezichthouder heeft een reglement oudercommissie ontvangen. In het model reglement  
van Boink en brancheorganisatie heeft de organisatie de keuzes ingevuld. De houder en 
oudercommissie hebben het reglement ondertekend. 
  
GOB Gastvrij Nederland heeft op dit moment een oudercommissie (OC) met 3 leden.  
De toezichthouder heeft de OC-leden benaderd middels een vragenlijst. In mei 2015 heeft de 
toezichthouder de vragenlijst van de OC-leden retour ontvangen. De OC-leden geven aan een 
advies te hebben gedaan aan het GOB betreft een wijziging in het OC-reglement. De OC geeft aan 
in overleg met de houder details te hebben vastgelegd in het reglement. 
  
De OC geeft in de vragenlijst aan goed geïnformeerd te worden en tevreden te zijn over de 
kwaliteit van GOB Gastvrij Nederland en de gastouderopvang. 
  
Bij de OC-leden is er nog enige onbekendheid over de onderwerpen (voedingsaangelegenheid, 
openingstijden en spel- en ontwikkelingsactiviteiten) van adviesrecht. 
  
Conclusie: er wordt aan de eisen reglement en instellen oudercommissie voldaan. 
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Klachten 

 
GOB Gastvrij Nederland is aangesloten bij de stichting Klachten Kinderopvang (sKK).  
Betreft de klachtenregeling vraagouder en klachtenregeling oudercommissie. 
  
GOB Gastvrij heeft een klachtenjaarverslag 2014 vraagouders en oudercommissie opgesteld.  
Er zijn in 2014 geen klachten (het klachtenjaarverslag heeft betrekking op GOB Gastvrij Zaandam). 
  
  
Conclusie: er wordt aan de eisen betreft de klachtenregeling voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst houder gastouderbureau (mei 2015) 
• Vragenlijst oudercommissie (mei 2015) 
• Interview houder gastouderbureau (en bestuurder) 
• Reglement oudercommissie (model reglement 2012, ondertekening 2015) 
• Website (www.gobgastvrij.nl) 
• Klachtenregeling (sKK) 
• Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (2014) 
• Klachtenregeling oudercommissie (sKK) 
• Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2014) 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de kwaliteitscriteria en de administratie van het 
gastouderbureau. 
  
  
 
Kwaliteitscriteria 

 
De houder geeft aan de beoordeling van het aantal op te vangen kinderen bij de gastouder te 
benoemen tijdens de intake. Wanneer gastouder bij meerdere GOB's staan ingeschreven verzoekt 
de houder de gastouder een schema per dag van het aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen bij te houden. Waaronder de eigen kinderen tot 10 jaar. Dit schema wordt in de jaarlijkse 
risico-inventarisatie opgenomen. De houder geeft aan de opvanglocaties onaangekondigd te 
bezoeken om onder ander het aantal aanwezige kinderen te kunnen beoordelen. 
  
De houder geeft aan zorg te dragen voor een intake-gesprek met de gast- en vraagouders.  
Een datum van dit gesprek is soms in het dossier van de gast- of vraagouder opgenomen.  
Het GOB zal hiervoor nog een vorm moeten vinden om dit inzichtelijk te maken en aan te kunnen 
tonen. 
  
Huisbezoeken 
De opvanglocatie wordt minimaal twee maal per jaar bezocht. Tijdens de inspectie is een 
steekproef genomen van 6 gastouderdossiers. Uit beoordeling van deze dossiers blijkt, dat er  
1 maal per jaar de risico-inventarisatie wordt uitgevoerd en er een voortgangsgesprek plaatsvindt. 
De datum van deze gesprekken is in het dossier van de gastouder vastgelegd. Van het 
voortgangsgesprek is een verslag gemaakt. Er ontbreekt echter een datum op dit document. 
  
Jaarlijks wordt de gastouderopvang met vraagouders geëvalueerd. Dit gebeurt in een gesprek of 
telefonisch. Uit de steekproef van 5 vraagouder blijkt, dat een ondertekend verslag van de 
evaluatie in 4 dossier aanwezig is. In 1 dossier is er nog geen sprake van een evaluatie geweest  
in 2015. 
  
Koppelingsgesprekken 
Koppelingsgespreken tussen vraag- en gastouder vinden plaats. Contracten worden tijdens deze 
gesprekken digitaal getekend. 
 
 
Administratie gastouderbureau 

 
Tijdens de inspectie is een steekproef genomen van 5 vraagouderdossiers. Uit beoordeling van 
deze dossiers is gebleken, dat de houder ervoor zorgdraagt, dat er een overeenkomst is per 
vraagouder. 
  
Tijdens de inspectie is een steekproef genomen van 6 gastouderdossiers. Uit beoordeling van deze 
dossiers is gebleken, dat de gastouder en huisgenoten 18+ in het bezit zijn van een VOG. Bij het 
GOB is het niet inzichtelijk wat de leeftijden zijn van alle huisgenoten en wanneer een huisgenoot 
VOG-plichtig is. Dit zal beoordeeld worden tijdens de volgende jaarlijkse inspectie. 
  
Betalingen 
Bij de administratie van het GOB zijn de betalingen van vraagouders aan het GOB en 
van het GOB aan gastouders inzichtelijk. Middels maandelijkse facturen heeft de toezichthouder 
steekproefsgewijs (5 dossiers) de bedragen (bemiddelingskosten en het salaris van de gastouder) 
getoetst. 
  
De bedragen op de facturen komen overeen met de bedragen op de bankafschriften 'bij' van 
GOB Gastvrij Nederland. De betalingen van 5 vraagouders aan het GOB zijn getoetst door de 
toezichthouder. De uitbetaling aan de 5 gastouders is getoetst middels de factuur. De uitbetaling 
wordt gedaan via een batch. Op de bankafschriften staat een totaal bedrag van de batch. Het 
bedrag kan niet per gastouder gecontroleerd worden. 
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Administratie 
De administratie van het GOB bevat overzichtlijsten van personeel, aangesloten gastouders en 
ingeschreven kinderen. 
  
Het GOB is in 2015 gestart, jaaroverzichten zijn niet gezien/van toepassing in dit onderzoek. 
  
Conclusie: er wordt aan de gestelde eisen betreft administratie gastouderbureau voldaan.   
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst houder gastouderbureau (mei 2015) 
• Vragenlijst oudercommissie (mei 2015) 
• Interview houder gastouderbureau (en bestuurder) 
• Website (www.gobgastvrij.nl) 
• Facturen maand april 2015, 5 vraag- en gastouderdossiers 
• Internet bankieren 
• VOG's gastouders en huisgenoten 18+ 
• Overzicht personeel, gastouder, kinderen 
 

 



 

14 van 21 
Definitief inspectierapport gastouderbureau onderzoek na registratie 21-05-2015 
Gastvrij Nederland B.V. te Almere 

 

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) 

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) 

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 

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) 
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Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder van het gastouderbureau overgelegd en is op dat moment 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4, 8 en 9 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 1.56 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 veiligheidsrisico’s door een 
bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 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 en peuterspeelzaalwerk) 

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) 

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 1.56 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 de risico-inventarisatie veiligheid inzichtelijk is voor de 
vraagouders. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen 
volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.56 lid 1 en art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 1.56 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 1.56 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 en peuterspeelzaalwerk) 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de gezondheidsrisico’s die de opvang van 
de kinderen met zich meebrengt, bijschrijft op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(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 b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 1.56 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 de risico-inventarisatie gezondheid inzichtelijk is voor de 
vraagouders. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen 
volgens de opgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.56 lid 1 en art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 1 en 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 1 en 4 en art 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b lid 5 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 informeert de vraagouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54a lid 1 en 1.56 lid 6 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 6 en art 11 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het gastouderbureau voor de 
vraagouder en de gastouder en informeert de vraagouders en gastouders hierover. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b lid 3 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert vraagouders, gastouders en personeel over het inspectierapport door het zo 
spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is, 
legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor vraagouders, gastouders en 
personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54a lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het gastouderbureau zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de vraagouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van vraagouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor vraagouders op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

Een houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor vraagouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van 
vraagouders wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van vraagouders voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 
 

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 1.56 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 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 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 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 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 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 1.56 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) 
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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) 

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 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 : Gastvrij Nederland B.V. 
Website : http://www.gastvrij.com 
Aantal kindplaatsen :  
 

Gegevens houder 

Naam houder : Gastvrij Nederland B.V. 
Adres houder : Boelijn 165 
Postcode en plaats : 1319DP Almere 
KvK nummer : 61838632 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Karssen 

A Lems 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 

Planning 

Datum inspectie : 21-05-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 11-06-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-06-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 18-06-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-06-2015 

Openbaar maken inspectierapport :  
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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. 

 
 
 

 


