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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd nader onderzoek. 
  
Dit verkort nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de 

geconstateerde tekortkoming. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 
herstel en niet alle andere inspectie-items. 
  

 
Beschouwing 
 
Op 26 september 2016 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden bij gastouderbureau met 
GeRDa. 

Tijdens deze inspectie is er één tekortkoming geconstateerd. 
  
Het betreft: 
De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze 
schriftelijk vast. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
  
Op 24 november 2016 heeft de gemeente Nunspeet een aanwijzing gestuurd. 

Daarin werd een herstel termijn afgesproken. 
  
Op 8 december 2016 heeft er een verkort nader onderzoek plaats gevonden. De houder heeft een 

evaluatie toegestuurd en er heeft een telefonisch gesprek plaatsgevonden met de houder. 
  
Conclusie: 
De tekortkoming is opgelost. Nadere toelichting zie rapport 
  
  
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kwaliteit gastouderbureau 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwaliteit van het gastouderbureau, de wijze 
waarop het gastouderbureau de gastouders begeleidt en de kwaliteit van de opvang bewaakt.  
  
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot 

domein "Kwaliteit gastouderbureau". 
  

 
Kwaliteitscriteria 
 
Tijdens de inspectie op 26 september 2016 geeft de houder aan dat zij mondeling evalueert met de 
vraagouders. Dat kan zij niet aantonen omdat het niet schriftelijk wordt vastgelegd. 

  
De houder heeft op 7 december 2016 een e-mail gestuurd naar de GGD met daarin de toezegging 
dat de evaluaties voorzien worden van een handtekening van beide partijen (gastouder en 
vraagouder). 
  
Op 8 december 2016 is er telefonisch contact geweest met de houder. 
Tijdens dit gesprek wordt duidelijk dat de houder de tekortkoming per direct heeft opgepakt. 

  
De houder heeft een voortgangsgesprek van een gastouder toegestuurd en daarbij ook de 

evaluatie van de vraagouder. 
GOB met Gerda werkt met een portabase systeem en zal op die manier bijhouden wanneer de 
voortgangsgesprekken bij gastouders en de evaluaties bij vraagouders dienen te worden 
uitgevoerd. 

  
De houder heeft in de e-mail toegezegd dat alles in het digitale dossier komt te staan, zodat het bij 
een volgende inspectie inzichtelijk is.  
  
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau (telefonisch op 8 december 2016) 
 Voortgangsgesprek gastouder, schriftelijk vastgelegd 

 Evaluatie vraagouder, schriftelijk vastgelegd 
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Inspectie-items 

 

Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

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 1 en 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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : GOB Met GeRDa 

Website : http://www.metgerda.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : mevr. C. J.  Groenewoud 
KvK nummer : 57952175 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. A. Olthof 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nunspeet 
Adres : Postbus 79 
Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 

 
Planning 
Datum inspectie : 08-12-2016 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2016 

 
 

 


