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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. De
GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar
nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit gastouderbureau, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Jaarlijks onderzoek 2022
Gastouderbureau (GOB) Samen is op 28 juni 2022 bezocht voor het jaarlijks onderzoek. Met het
GOB is vooraf afgesproken dat het onderzoek op deze datum zou plaatsvinden. Uit dit jaarlijks
onderzoek blijkt dat GOB Samen aan de beoordeelde eisen voldoet. De toezichthouder heeft tijdens
het bezoek gesproken met de twee bestuurders. Ook heeft de toezichthouder steekproefsgewijs de
administratie van het GOB getoetst. En vereiste documenten beoordeeld. In deze inspectie is
informatie meegenomen uit andere onderzoeken. Dit zijn onderzoeken bij gastouders die zijn
aangesloten zijn bij het GOB.
Algemene informatie
GOB Samen is sinds 26 maart 2019 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het GOB is een vennotschap onder firma (VOF) met mw. J. van Drogen en mw. M. Bolt als
bestuurders. De bemiddelingswerkzaamheden van dit GOB worden uitgevoerd door de twee
bestuurders. Het GOB richt zich voornamelijk op gastouders in de regio Flevoland.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

07-10-2021, jaarlijks onderzoek. Advies: geen handhaving.

20-08-2020, jaarlijks onderzoek. Advies: geen handhaving.

28-08-2019, onderzoek na registratie. Advies: geen handhaving.

18-02-2019, onderzoek voor registratie. Advies: opnemen in LRK
Opbouw van het inspectierapport
Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk
domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan
de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld. De houder
heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze reactie noemen
we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een bijlage achterin het
rapport.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch beleid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Het gastouderbureau moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de
houder duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang
betekent: Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale
vaardigheden en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij/zij hoeveel kinderen de
gastouder opvangt en wat hun leeftijd is, en welke eisen gelden voor de opvang-woning.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de gastouders handelen volgens het pedagogisch beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleidsplan
Beoordeling:
De vereiste onderwerpen zijn voldoende beschreven in het pedagogisch beleidsplan van
GOB Samen.
GOB Samen werkt met het pedagogisch beleidsplan versie december 2020.
In dit pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van:

De herkenbare visie van het GOB op de omgang met kinderen.

Het bieden van verantwoorde kinderopvang.

Het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen dat door een gastouder kan worden
opgevangen.

De eisen die aan de gastouderopvang worden gesteld.
Pedagogische praktijk
Beoordeling:
De houder zorgt dat aangesloten gastouders het beschreven pedagogisch beleid
uitvoeren. Dat leidt tot verantwoorde gastouderopvang.
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Inhoud voortgangsgesprekken:
De houder vertelt het pedagogisch beleid te bespreken tijdens de voortgangsgesprekken.
Gastouders maken actief gebruik van het activiteitenprogramma "DoenKids". De houder vertelt 2
wekelijks een aanbod uit dit programma naar de gastouders te sturen. De houder toont
voorbeelden die zij heeft verstuurd naar de gastouders. De houder maakt verslagen van de
voortgangsgesprekken. En toont deze aan de toezichthouder.
Steekproef administratie:
De toezichthouder toetst in de administratie van het GOB of het afgelopen jaar een
voortgangsgesprek heeft plaatsgevonden bij vijf gastouders. Bij al deze gastouders heeft het
voortgangsgesprek plaatsgevonden op de opvanglocatie.
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Onderzoek bij gastouders:
Het afgelopen jaar heeft de GGD (landelijk) 19 steekproef onderzoeken en 7 onderzoeken voor
registratie uitgevoerd bij gastouders die aangesloten zijn bij GOB Samen. De pedagogische praktijk
en pedagogische kennis is bij alle onderzoeken als voldoende beoordeeld.
Gebruikte bronnen





Vragenlijst houder gastouderbureau (20-06-2022)
Interview houder
Pedagogisch beleidsplan (GOB Samen december 2020)
Activiteiten "DoenKids"
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Personeel
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De medewerkers van het gastouderbureau moeten een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) hebben en ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. De houder zorgt voor
de koppelingen in het Personenregister Kinderopvang van gastouders en huisgenoten.
De houder zorgt ervoor dat het gastouderbureau elke gastouder voldoende begeleidt.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Beoordeling:
Alle personen zijn door het GOB geregistreerd en gekoppeld in het Personen Register
Kinderopvang (PRK).
Dat blijkt uit onderstaande bevindingen:
De houder en bemiddelingsmedewerkers
De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als Vennootschap Onder Firma. De houder (en
bestuurders) hebben een VOG natuurlijk persoon. De inschrijving in het PRK en de VOG-controle
zijn in orde. De bemiddelingsmedewerkers zijn de twee bestuurders.
Gastouders, volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen
De toezichthouder toetst steekproefsgewijs bij 5 aangesloten gastouders of registratie en koppeling
in het PRK heeft plaatsgevonden. Alle gastouders, geregistreerde volwassen huisgenoten en
eventueel structureel aanwezigen zijn gekoppeld.
Gebruikte bronnen




Vragenlijst houder gastouderbureau (20-06-2022)
Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang (5 x VGO die staan geregistreerd onder GOB Samen)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Het gastouderbureau moet zo veel mogelijk zorgen voor veilige en gezonde opvang door de
gastouders. Daarom legt de houder van het gastouderbureau vast wat de risico’s zijn voor de
veiligheid en gezondheid van kinderen. De houder maakt samen met de gastouder voor elke
opvang-woning een risico-inventarisatie. De houder zorgt ervoor dat de gastouders handelen
volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder bevordert de kennis en
het gebruik van deze meldcode.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Beoordeling:
De houder zorgt er voldoende voor dat de aangesloten gastouders werken volgens de
opgestelde risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid. De houder zorgt dat:

de risico’s jaarlijks met de gastouder worden geïnventariseerd;

de vereiste onderwerpen zijn beschreven;

de risico-inventarisatie inzichtelijk is voor de vraagouders;

samen met de gastouder maatregelen zijn beschreven in een plan van aanpak.
Dat blijkt uit:
Model risico-inventarisatie:
De houder werkt met het model voor de risico -inventarisatie veiligheid en gezondheid van
Portabase: RIEstart. In het model zijn alle vereiste thema's zijn opgenomen. De houder kruist per
risico een preventieve maatregel aan. Er is ruimte in het model voor een specifieke toelichting per
risico of maatregel. De houder maakt daar voldoende gebruik van. Bijvoorbeeld:





Kinderen mogen niet boven spelen.
Inklapbare box. Kind bevindt zich zo weinig mogelijk in de box.
Wasmachine staat achter deur en heeft kinderslot.
Vijver in de tuin. Is afgeschermd door hek. Speel gedeelte buiten is en aparte ruimte. De
ruimte achter het hek waar de vijver is gelegen is privé, niet gebruikt in opvang. O ver de
vijver zit een net gespannen.
(citaat risico-inventarisatie VGO Adrichem-Tegelaar 14-09-2021)

Steekproef administratie:
De toezichthouder toetst bij 5 gastouders in de administratie of het afgelopen jaar een risico inventarisatie is uitgevoerd. Bij 5 gastouders is de risico-inventarisatie uitgevoerd op de
opvanglocatie, samen met de gastouder.
Via het ouderportaal is de risico-inventarisatie inzichtelijk voor vraagouders.
Onderzoek bij gastouders:
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Het afgelopen jaar heeft de GGD (landelijk) 19 steekproef onderzoeken en 7 onderzoeken vóór
registratie uitgevoerd bij gastouders die aangesloten zijn bij GOB Samen. Het veiligheid - en
gezondheidsbeleid op locatie is bij alle onderzoeken als voldoende beoordeeld. Bij 1 gastouder is
een herstelaanbod aangeboden tijdens het onderzoek.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Beoordeling:
De houder draagt voldoende zorg voor kennis en gebruik van de Meldcode door
gastouders. De houder draagt voldoende zorg voor kennis over de meldplicht.
Dat blijkt uit onderstaande bevindingen:
Document meldcode:
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Als het niet
goed gaat met een kind, thuis of op de opvang, is dat vaak te zien of te merken aan het kind. In de
meldcode moet beschreven staan wat medewerkers dan moeten doen om het kind te helpen.
Volgens de Wet Kinderopvang moet het volgende in de meldcode staan:
• een stappenplan;
• wanneer er melding moet worden gedaan;
• wie er verantwoordelijk is voor welke ta ak;
• aandacht voor bijzondere vormen van geweld;
• hoe medewerkers om moeten gaan met vertrouwelijke informatie.
Stappenplan meldcode:
In het stappenplan moeten de volgende punten staan:
• vastleggen welke signalen er opgemerkt worden;
• overleggen met collega’s en eventueel een deskundige;
• het voeren van een gesprek met de ouders en eventueel het kind zelf;
• bedenken of de houder zelf hulp kan bieden;
• beslissen of de houder zelf hulp gaat bieden, of het inschakelen van hulp.

Kennis over de inhoud en het gebruik van de meldcode verbeteren:
De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode onder de aandacht gebracht bij de
gastouders. Dit heeft de houder op de volgende manier gedaan:

Verplichte jaarlijkse online cursus;

In de jaarlijkse voortgangsgesprekken komt de meldcode ter sprake;

Fysieke cursus wordt gepland samen met contactpersoon van "Zorggroep" rond oktober 2022.

Houder stimuleert gastouders de meldcode App te gebruiken.
In het beleid van GOB Samen staat dat gastouder verplicht zijn deel te nemen aan de cursussen
over de meldcode kindermishandeling.
Kennis over de inhoud en het gebruik van de meldplicht verbeteren:
De meldplicht is door de houder onder de aandacht gebracht van de gastouders, door online
cursussen en bevraging tijdens gesprekken.
De volgende punten zijn gedeeld met de gastouders middels de meldcode die alle gastouders
online kunne inzien:
• De houder belt direct de vertrouwensinspecteur van het onderwijs als er een vermoeden bestaat
van mishandeling of misbruik van een kind door een medewerker/gastouder/volwassen huisgenoot.
Bij een redelijk vermoeden moet aangifte gedaan worden bij de politie.
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• Als een medewerker/gastouder vermoedt dat een andere medewerker/gastouder een kind heeft
mishandeld of misbruikt, moet het direct aan de houder verteld worden.
• Als een medewerker/gastouder vermoedt dat de houder een kind misbruikt of mishandeld heeft,
dan belt deze de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Bij een redelijk vermoeden moet
aangifte gedaan worden bij de politie.
Onderzoek bij gastouders:
Het afgelopen jaar heeft de GGD (landelijk) 19 steekproefonderzoeken en 7 onderzoeken vóór
registratie uitgevoerd bij gastouders die aangesloten zijn bij GOB Samen. De kennis over de
meldcode en meldplicht is bij alle onderzoeken als voldoende beoordeeld.
Gebruikte bronnen






Vragenlijst houder gastouderbureau (20-06-2022)
Interview houder
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (5 gastouders)
LRK 5 x VGO jaarlijkse onderzoeken ingezien m.b.t de meldcode.

10 van 17
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 28-06-2022
Gastouderbureau Samen te Emmeloord

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleidsplan
De houder van een gastouderbureau stelt een pedagogisch beleidsplan vast waarin de voor dat
gastouderbureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.56 lid 1 en art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders
en voorzieningen voor gastouderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een
beschrijving van: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de
mogelijkheden voor kinderen om persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen en de wijze
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang; art 12a lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzienin gen
voor gastouderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het
aantal kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen.
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang; art 12a lid 1 onder b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld.
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang; art 12a lid 1 onder c Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang)

Pedagogische praktijk
De houder van een gastouderbureau voert een zodanig beleid dat alle bij zijn gastouderbureau
aangesloten gastouders een pedagogisch beleid uitvoeren dat in de praktijk leidt tot verantwoorde
gastouderopvang.
(art 1.49 lid 4a en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang )
Personeel
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een gastouderbureau;
b. de personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau
exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder ingeschre ven in het personenregister
kinderopvang.
(art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang )

11 van 17
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 28-06-2022
Gastouderbureau Samen te Emmeloord

De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor het leggen van een koppeling met de in
artikel 1.50, derde lid van de Wet kinderopvang genoemde personen, inclusief hemzelf en met de
in artikel 1.56b, derde lid van de wet bedoelde personen.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van de houder van een gastouderbureau en de personen die werkzaam zijn bij een
onderneming waarmee de houder een gastouderbureau exploiteert en na koppeling met de houder
kunnen deze personen hun werkzaamheden aanvangen.
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder van een gastouderbureau organiseert zijn werkzaamheden zodanig dat alle bij zijn
gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico -inventarisatie
veiligheid en gezondheid. De houder voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de
gezondheid van de op te vangen kinderen op het adres waar de opvang plaatsvindt door de
gastouder zoveel mogelijk is gewaarborgd.
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
De houder van een gastouderbureau inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico’s
die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich brengt. Dit
gebeurt samen met de gastouder. Daartoe draagt de houder er zorg voor dat elk adres waar
opvang plaatsvindt ten minste één keer per jaar wordt bezocht door een bemiddelingsmedewerker
werkzaam bij het gastouderbureau.
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 Besluit kwaliteit gastouder bureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang )
De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de risico -inventarisatie van de
voorziening voor gastouderopvang de veiligheids - en gezondheidsrisico’s die de opvang van
kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich meebrengt, beschrijft. De risico’s die
in ieder geval beschreven moeten worden zijn de risico’s op het terrein van: verbranding,
vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken, snijden,
ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2, 3 en 6 Besluit kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder a en b Regeling
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang )

De houder van een gastouderbureau 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 veiligheid- en gezondheidsrisico’s.
(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang )
De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de risico -inventarisatie veiligheid en
gezondheid inzichtelijk is voor de vraagouders.
(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang )
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een gastouderbureau stelt voor de gastouders een meldcode vast waarin
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt
omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden
geboden.
De door de houder voor de gastouders vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door
gastouders met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan gastouders het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen en dat hen in staat stelt te beoordelen of sprake
is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden per gastouder bij de stappen, bedoeld onder a,
inclusief vermelding van de gastouder die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan
niet doen van een melding;
d. specifieke aandacht, indien van toepassing, voor bijzondere vormen van g eweld, die speciale
kennis en vaardigheden van gastouders vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop gastouders moeten omgaan met gegevens waarvan zij
het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang )
Het door de houder van een gastouderbureau in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies - en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in art 8 lid 1 van het Besluit gastouderbureau,
gastouders en Voorziening voor gastouderopvang;
e. het beslissen over:
- het doen van een melding, e n
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 5 Wet kinderopvang; art 8 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang)
De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het de houder bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon of een
gastouder die door tussenkomst van het gastouderbureau gastouderopvang biedt, alsmede een
huisgenoot van de gastouder, stagiair of vrijwilliger, zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt
aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt
van de door hem geboden gastouderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt met de
vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een redelijk
vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de houder
van het gastouderbureau onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
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De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem
geboden gastouderopvang, hij de houder van het gastouderbureau daarvan onverwijld in kennis
stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is
als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1
en 2 van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de onderneming werkzaam persoon of een gastouder die door tussenkomst van
het gastouderbureau gastouderopvang biedt bekend is geworden, dat de natuurlijke persoon die
tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of
mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden
gastouderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang
en in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Gastouderbureau Samen

Website

: http://www.gobsamen.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000041606663

Aantal kindplaatsen

:

Gegevens houder
Naam houder

: Gastouderbureau Samen

Adres houder

: Van Diggelenstraat 32

Postcode en plaats

: 8302 EW Emmeloord

KvK nummer

: 73586625

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Flevoland

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 8200 BC LELYSTAD

Telefoonnummer

: 088-0029910

Onderzoek uitgevoerd door

: M. Smid

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Noordoostpolder

Adres

: Postbus 155

Postcode en plaats

: 8300 AD EMMELOORD

Planning
Datum inspectie

: 28-06-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 30-06-2022

Zienswijze houder

: 30-06-2022

Vaststelling inspectierapport

: 30-06-2022
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 30-06-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 30-06-2022

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.
Datum: 30-06-2022
Beste,
Bedankt voor het rapport.
Er staat een fout in bij beschouwing, algemene informatie. D. Drogen dat moet zijn J. van Drogen.
Verder gaan we akkoord.

Met vriendelijke groet,
gastouderbureau Samen
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