Overzicht bevindingen gastouder
Gastouder: Mw. N.B. Ghogli
Opvangadres: Titushof 17, 3453JE De Meern
Aangesloten bij gastouderbureau: 4Kids en All Kidz Nederland
Inspectiedatum: 29-10-2012
Toezichthouder: Dhr. W. Jharihar
Itemnummer en

Wanneer er aan een voorwaarde niet voldaan is of verdere uitleg

voorwaardenummer

nodig is, volgt een vetgedrukte toelichting bij de betreffende
voorwaarde.

1. Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
1.0 vw 1

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang tegen
de gastouder.
Toelichting:
Deze voorwaarde is alleen beoordeeld voor handhaving binnen de
gemeente Utrecht.

1.0 vw 2

De gastouder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde
tekortkomingen in de opvangsituatie te voorkomen.
Toelichting:
Zie 1.0 vw 1.

1.1 vw 1

De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd
gastouderbureau.

1.1 vw 2

De opvang vindt plaats door een gastouder welke niet de ouder van de
op te vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder.

1.1 vw 4

De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of van één
van de vraagouders.

1.1 vw 5

De gastouder is niet inwonend bij de vraagouder.

2. Gastouder
2.1 vw 1

De gastouder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.

2.1 vw 2

Bij opvang in de woning van de gastouder zijn alle huisgenoten vanaf 18

Niet beoordeeld

jaar in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag.
Toelichting:
De gastouder is de enige bewoner op de opvanglocatie boven de
18jaar.

2.1 vw 3

De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het gastouderbureau overlegd.

2.1 vw 4

De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee
maanden.

2.2 vw 1

De gastouder heeft geen kinderen die (tijdelijk) onder toezicht staan.

Niet beoordeeld

Toelichting:
Deze voorwaarde wordt alleen beoordeeld als er sprake is van
signalen. Dat is niet het geval. Het gastouderbureau heeft zich
voorafgaand aan de aanvraag ervan vergewist dat hiervan geen
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sprake is. Door ondertekening van het aanvraagformulier heeft
het gastouderbureau verklaard bekend te zijn met de gestelde
aanvraagvoorwaarden.
2.2 vw 2

De gastouder is niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijke

Niet beoordeeld

gezag.
Toelichting:
Zie 2.2 vw 1.

2.3 vw 1

De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële
regeling.
OF
De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari
2012 waaruit blijkt dat de gastouder voldoet aan alle competenties van
de bij ministeriële regeling aangewezen MBO-2 opleiding(en).

2.3 vw 2

De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan
kinderen conform de ministeriele regeling.

2.4 vw 1

De gastouder is 18 jaar of ouder.

2.4 vw 2

De gastouder is telefonisch bereikbaar.

2.5 vw 1

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
OF
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, daar de herkomst van de
kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt,
overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

3. Accommodatie en inrichting
3.1 vw 1

De woning waar gastouderopvang plaats vindt is te allen tijde rookvrij.

3.1 vw 2

De woning waar gastouderopvang plaats vindt beschikt over voldoende
binnenspeelruimte voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd
van de op te vangen kinderen.

3.1 vw 3

De woning waar gastouderopvang plaats vindt beschikt over voldoende
buitenspeelmogelijkheden voor kinderen, afgestemd op het aantal en de
leeftijd van de op te vangen kinderen.

3.1 vw 4

De woning waar gastouderopvang plaats vindt dient voorzien te zijn van
voldoende en werkende rookmelders.

3.2 vw 1

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot
anderhalf jaar.

3.2 vw 2

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

4. Pedagogisch beleid
4.1 vw 1

De gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan.

Niet voldaan

Toelichting:
Tijdens de inspectie kon de gastouder geen originele versie van
het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau All Kidz
Nederland te overleggen. Het pedagogisch beleidsplan van
gastouderbureau 4Kids was echter wel aanwezig.
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4.1 vw 2

De gastouder handelt conform het pedagogisch beleidsplan.

4.2 vw 1

De gastouder draagt zorg voor het waarborgen van sociaal emotionele
veiligheid.

4.2 vw 2

De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot
ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen.

4.2 vw 3

De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot
ontwikkeling van sociale competentie te komen.

4.2 vw 4

De gastouder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

5. Aantal kinderen
5.1 vw 1

Bij een gastouder worden maximaal twee kinderen van 0 jaar gelijktijdig
opgevangen.

5.1 vw 2

Bij een gastouder worden maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar
gelijktijdig opgevangen.

5.1 vw 3

Bij een gastouder worden maximaal vijf kinderen gelijktijdig
opgevangen, als de kinderen (op te vangen én eigen kinderen) allemaal
jonger zijn dan 4 jaar.
OF
Bij een gastouder worden maximaal zes kinderen gelijktijdig
opgevangen, als de op te vangen kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar
zijn. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.

5.2 vw 1

Indien er meer dan drie kinderen op het opvangadres aanwezig zijn, dan
is ondersteuning van de gastouder door een andere volwassene in geval
van calamiteiten geregeld.
Toelichting:
De gastouder heeft de beschikking over twee achterwachten.

5.2 vw 2

De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden.

5.2 vw 3

De achterwacht is in geval van calamiteiten binnen 15 minuten op het
opvangadres aanwezig.

6. Veiligheid en gezondheid
6.1 vw 1

De gastouder heeft op het opvangadres een risico-inventarisatie
veiligheid van maximaal een jaar oud.
Toelichting:
De laatste risico-inventarisatie veiligheid van gastouderbureau
All Kidz Nederland dateert van 20-06-2012. De laatste risicoinventarisatie veiligheid van gastouderbureau 4Kids dateert van
13-04-2012.

6.1 vw 2

De gastouder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de
actuele situatie.

6.1.1 vw 1

Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op
welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de
samenhang tussen de risico’s en de maatregelen.

6.1.1 vw 2

Er is een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval de aard en

29-10-2012 Definitief rapport mw Ghogli

plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het
ongeval en een overzicht van te treffen maatregelen worden vermeld.
6.1.2 vw 1

De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de
risico’s in de praktijk.

6.1.2 vw 2

Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve
maatregelen die effectief en adequaat zijn.

6.1.2 vw 3

De gastouder is op de hoogte van de risico’s en handelt conform het plan
van aanpak.

6.1.2 vw 4

De gastouder informeert de volwassen huisgenoten over de risico’s en de
daarbij behorende maatregelen uit het plan van aanpak.

6.2 vw 1

De gastouder heeft op het opvangadres een risico-inventarisatie
gezondheid van maximaal een jaar oud.
Toelichting:
De laatste risico-inventarisatie gezondheid van gastouderbureau
All Kidz Nederland dateert van 20-06-2012. De laatste risicoinventarisatie gezondheid van gastouderbureau 4Kids dateert
van 13-04-2012.

6.2 vw 2

De gastouder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de
actuele situatie.

6.2.1 vw 1

Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op
welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de
samenhang tussen de risico’s en de maatregelen.

6.2.2 vw 1

De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de
risico’s in de praktijk.

6.2.2 vw 2

Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve
maatregelen die effectief en adequaat zijn.

6.2.2 vw 3

De gastouder is op de hoogte van de risico’s en handelt conform het plan
van aanpak.

6.2.2 vw 4

De gastouder informeert de volwassen huisgenoten over de risico’s en de
daarbij behorende maatregelen uit het plan van aanpak.

6.3 vw 1

Op het opvangadres is een protocol kindermishandeling van het

Niet voldaan

gastouderbureau aanwezig.
Toelichting:
Tijdens de inspectie kon de gastouder geen originele versie van
het protocol kindermishandeling van gastouderbureau All Kidz
Nederland te overleggen. Het protocol kindermishandeling van
gastouderbureau 4Kids was echter wel aanwezig.

6.3.1 vw 1

De gastouder kent de inhoud van het protocol.

6.3.1 vw 2

De gastouder handelt aantoonbaar naar het protocol.
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Beschouwing toezichthouder
De gastouder is reeds 2,5jaar werkzaam als gastouder. In totaal biedt zij
gastouderopvang aan 8 kinderen in de leeftijden van 7maanden tot 5jaar, waarbij er 2
kinderen jonger zijn dan 1,5jaar. Maximaal biedt de gastouder gastouderopvang aan 6
kinderen per dag inclusief haar 2 eigen kinderen. Haar eigen kinderen zijn 7 en 9jaar.
Daarnaast biedt de gastouder op de maandag, woensdag en vrijdag opvang in haar eigen
woning. De dinsdag en de donderdag biedt zij gastouderopvang bij de vraagouder thuis.

Tijdens de inspectie heeft de gastouder geen originele versie van het pedagogisch
beleidsplan en protocol kindermishandeling van gastouderbureau All Kidz Nederland
kunnen overleggen aan de inspecteur. Echter wordt er niet overgegaan tot handhaven,
aangezien de gastouder binnen het gestelde overleg- en overredingstermijn beide
documenten aan de inspecteur heeft kunnen tonen. Dit is gebeurt op 31-10-2012.

Uit toetsing is gebleken dat de gastouder momenteel voldoet aan de kwaliteitseisen
gesteld bij of krachtens de Wet kinderopvang.

Naschrift toezichthouder
Er is geen zienswijze ingediend.
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