
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Gastouderbureau XXS (GOB) 
Mariaplein 2 
5431DC Cuijk 
Registratienummer 120698687 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Hart voor Brabant 
In opdracht van gemeente:  Cuijk 
Datum inspectie:    18-07-2017 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 19-07-2017 

 



 

2 van 9 
Definitief inspectierapport gastouderbureau nader onderzoek 18-07-2017 
Gastouderbureau XXS te Cuijk 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

Het onderzoek ............................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 8 

Gegevens voorziening ................................................................................................... 9 

Gegevens toezicht ........................................................................................................ 9 



 

3 van 9 
Definitief inspectierapport gastouderbureau nader onderzoek 18-07-2017 
Gastouderbureau XXS te Cuijk 

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. 

 
Beschouwing 
Tijdens de jaarlijks inspectie uitgevoerd op 22 maart 2017 stelt de toezichthouder overtredingen 
vast met betrekking tot: 
 Domein 2 Pedagogisch beleidsplan - Voorwaarde 2.1.2 
 Domein 3 Personeel - Voorwaarde 3.3.2 
 Domein 4 Personeel - Voorwaarde 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 
 Domein 5 Ouderrecht Informatie - Voorwaarde 5.1.4 en 5.1.5 
 Ouderrecht Oudercommissie - Voorwaarde 5.2.5b en 5.2.9 
 Ouderrecht Klachten en geschillen - Voorwaarde 5.3.6 
 Domein 6 Kwaliteit gastouderbureau - Voorwaarde 6.1.7 
  
Op verzoek van de gemeente voert de toezichthouder op 24 mei 2017 een nader onderzoek uit met 
betrekking tot de overtredingen binnen domein 2, 3 en 4. 
De toezichthouder stelt vast dat deze overtredingen zijn opgelost. 
  
Op verzoek van de gemeente voert de toezichthouder op 18 juli 2017 een tweede nader onderzoek 
uit gericht op de overtredingen binnen domein 5 en 6: 
 Domein 5 Ouderrecht Informatie - Voorwaarde 5.1.4 en 5.1.5 
 Ouderrecht Oudercommissie - Voorwaarde 5.2.5b en 5.2.9 
 Ouderrecht Klachten en geschillen - Voorwaarde 5.3.6 
 Domein 6 Kwaliteit gastouderbureau - Voorwaarde 6.1.7 
 
De toezichthouder heeft telefonisch contact opgenomen met de houder, de website bekeken en 
diverse documenten opgevraagd. 
Op basis van deze informatie stelt de toezichthouder vast dat 1 overtreding is opgelost. De 
overige 5 overtredingen zijn niet opgelost. 
  
Voor verdere uitleg verwijs ik u naar de inhoud van het rapport. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Ouderrecht 

 
Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 22 maart 2017 constateert de toezichthouder 
overtredingen met betrekking tot het domein ouderrecht. 
  
Op verzoek van de gemeente wordt er een nader onderzoek uitgevoerd op 18 juli 2017. 
De toezichthouder heeft diverse documenten opgevraagd bij de houder, telefonisch contact gehad 
met de houder op 18 juli en de website bekeken. 
  
  
 
Informatie 
 
Inspectierapport: 
Op de website van het gastouderbureau : www.xxs.kinderopvang.nl 
is het inspectierapport van de laatste jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 22 maart 2017 niet terug te 
vinden. 
Ook het daar op volgend nader onderzoek uitgevoerd op 30 juni 2017 is niet op de website 
geplaatst. 
  
  
Klachtenregeling 
In het informatieboekje staat een link waarmee je wordt doorgeschakeld naar de website van de 
externe geschillencommissie. 
De interne klachtenregeling is niet opgenomen in het informatieboekje en ook niet terug te vinden 
op de website. 
Op de website is geen informatie terug te vinden over de geschillencommissie en de externe 
klachtenregeling. 
De houder brengt de klachtenregeling onvoldoende onder de aandacht van de ouders. 
  
Conclusie 
De beide getoetste items met betrekking tot het domein informatie voldoen niet aan de wettelijke 
eisen. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 De houder informeert vraagouders, gastouders en personeel over het inspectierapport inzake 
zijn gastouderbureau of inzake een bij dat gastouderbureau aangesloten voorziening voor 
gastouderopvang, 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)  
   

 De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze 
onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
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Oudercommissie 
 
Instellen oudercommissie 
De houder heeft voor het gastouderbureau geen oudercommissie ingesteld. 
De houder kan niet aantonen dat zij actief ouders werft voor de oudercommissie. 
Tijdens het telefonisch contact met de houder geeft de houder aan dat zij van plan is om 
structureel een oproep voor oudercommissieleden te willen gaan doen in de nieuwsbrieven. 
  
Ouders actief betrekken  
De houder kan niet aantonen dat zij ouders actief betrekt bij: 
 de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.56, eerste lid 
 het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid 
 voedingsaangelegenheden van algemene aard 
 het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid 
 de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten 
 wijziging van de prijs van kinderopvang 
 
De houder is van plan om in de toekomst de ouders via de nieuwsbrief meer te betrekken bij 
bovenstaande punten. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot het domein oudercommissie voldoen op het moment 
van het nader onderzoek niet aan de wettelijke eisen. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een 
gastouderbureau betreft waar maximaal 50 gastouders zijn aangesloten. De houder heeft 
zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt de 
ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder 
de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.56, eerste lid;  
- het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
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Klachten en geschillen 
 
De houder kan aantonen dat het gastouderbureau is aangesloten bij de geschillencommissie. 
De overtreding geconstateerd tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 22 maart 2017 is 
opgelost. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (18 juli 2017) 
 Informatiemateriaal voor ouders (informatieboekje en website) 
 Website (www/xxskinderopvang.nl) 
 
inschrijvingsbewijs geschillencommissie 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 22 maart 2017 stelt de toezichthouder een overtreding 
vast met betrekking tot het domein kwaliteit gastouderbureau. 
  
  
Op verzoek van de gemeente wordt er een nader onderzoek uitgevoerd op 18 juli 2017. 
De toezichthouder heeft diverse documenten opgevraagd bij de houder, telefonisch contact gehad 
met de houder op 18 juli en de website bekeken. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 
Evaluatie met de vraagouders 
De toezichthouder heeft bij de houder 5 evaluatieverslagen van gesprekken met vraagouders 
opgevraagd. Naar aanleiding van de aangeleverde documenten neemt de toezichthouder 
telefonisch contact op met de houder. 
  
Tijdens het telefonisch contact met de houder geeft de houder aan dat zij van plan is om in de 
toekomst niet meer met vragenlijsten te werken. 
De houder is van plan om gesprekken te voeren met de vraagouders en van dit gesprek een 
gespreksverslag te maken. Het verslag dient vervolgens ondertekend te worden door de 
vraagouders. 
  
Momenteel heeft zij op deze manier 1 gesprek gevoerd en vastgelegd. De werkwijze is nog niet 
geïmplementeerd. 
  
Conclusie 
De houder is van plan om de verslaglegging van de evaluatiegesprekken met de vraagouders aan 
te passen. De werkwijze is nog niet geïmplementeerd. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (18 juli 2017) 
evaluatieformulieren gesprekken vraagouders 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert vraagouders, gastouders en personeel over het inspectierapport inzake zijn 
gastouderbureau of inzake een bij dat gastouderbureau aangesloten voorziening voor 
gastouderopvang, 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) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een gastouderbureau 
betreft waar maximaal 50 gastouders zijn aangesloten. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt de ouders de gelegenheid 
deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.56, eerste lid;  
- het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

De houder van een gastouderbureau is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en 
Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

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) 



 

9 van 9 
Definitief inspectierapport gastouderbureau nader onderzoek 18-07-2017 
Gastouderbureau XXS te Cuijk 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Gastouderbureau XXS 
Website : http://www.xxskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : S.E.M. Bogaerts 
KvK nummer : 65284100 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  A van Lokven 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Cuijk 
Adres : Postbus 10001 
Postcode en plaats : 5430DA CUIJK 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 11-08-2017 
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