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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd nader onderzoek.
Op 27 september 2018 is er in opdracht van de gemeente Nunspeet een nader onderzoek
uitgevoerd bij gastouderbureau Met Gerda. Tijdens het jaarlijks onderzoek van 26 juni 2018 heeft
de toezichthouder een overtreding geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft
gemaakt met de houder.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van
geconstateerde overtreding. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het
herstel en niet alle andere inspectie-items.

Beschouwing
Dit rapport betreft een nader onderzoek.
De volgende voorwaarde is opnieuw beoordeeld:
•
De houder draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau in
ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder plaatsvindt
bezoekt. Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één van
deze bezoeken.
Bevindingen op hoofdlijnen:
Tijdens het nader onderzoek van 27 september 2018 is geconstateerd dat de houder inspanningen
heeft verricht. Uit het onderzoek is gebleken dat de overtreding voldoende is hersteld en voldoet
de houder aan de wettelijke voorschrift uit de Wet kinderopvang.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 26 juni 2018 werd aan de volgende voorwaarde niet voldaan:
•

De houder draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau in
ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder plaatsvindt
bezoekt. Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één van
deze bezoeken.

In dit hoofdstuk wordt beschreven of de overtreding is opgeheven.
Kwaliteitscriteria
Op 27 september 2018 heeft er een aangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden bij
gastouderbureau Met Gerda.
De toezichthouder heeft tijdens dit nader onderzoek gebruik gemaakt van de query van de
belastingdienst en een steekproef gedaan bij 10 gastouders.
De houder geeft aan dat zij alle gastouders een formulier voortgangsgesprek heeft toegestuurd
met de vraag of de gastouder het formulier in wilde vullen.
De houder geeft aan dat zij vervolgens een afspraak heeft gemaakt met de gastouder voor een
voortgangsgesprek op de opvanglocatie. Tijdens het voortgangsgesprek is o.a. gesproken over de
volgende onderwerpen:
- Welbevinden van de kinderen
- Ontwikkeling van de kinderen
- Pedagogische basisdoelen die in het pedagogisch beleidsplan beschreven staan
- Tevredenheid over het gastouderbureau.
De 10 voortgangsformulieren zijn voorzien van datum en handtekening van de gastouder en het
gastouderbureau.
De houder toont aan dat zij 2 maanden vooraf een melding in Portabase krijgt wanneer een
voortgangsgesprek met de gastouder plaats moet vinden.
De toezichthouder heeft op d.d. 09-10-2018 met 4 van de 10 gastouders telefonisch contact gehad
over hoe het voortgangsgesprek was verlopen. Zij geven aan dat zij het formulier hebben
ontvangen, zelf in hebben gevuld en daarna het formulier op de opvanglocatie door hebben
genomen tijdens een voortgangsgesprek met de houder.
Conclusie:
De houder heeft inspanningen verricht om de overtreding te herstellen. Uit het onderzoek is
gebleken dat de houder voldoet aan de wettelijke voorschrift uit de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder gastouderbureau (Mevr. Groenewoud)
•
Query overzicht van de belastingdienst
•
Steekproef van 10 gastouders met formulieren voortgangsgesprekken
•
Steekproef telefonisch contact met 4 gastouders d.d. 09-10-2018
•
Portabase
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Overzicht getoetste inspectie-items
Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht
Kwaliteitscriteria
De houder draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau in ieder
geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder plaatsvindt bezoekt. Het
jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één van deze bezoeken.
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder d en f en 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

: GOB Met Gerda
: http://www.metgerda.nl
: 000057952175
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Mevr. C.J. Groenewoud
: 57952175
: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Nunspeet
: Postbus 79
: 8070 AB NUNSPEET

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
W. van Pijkeren

27-09-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018

: 15-10-2018

6 van 6
Definitief inspectierapport gastouderbureau nader onderzoek 27-09-2018

GOB Met Gerda te Nunspeet

