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1. Gegevens voorziening voor gastouderopvang
Naam gastouder

Mevrouw E. van den Boogaard

Opvangadres

Marathonweg 69-III
1076 TD Amsterdam

Woonadres

Marathonweg 69-III
1076 TD Amsterdam

Aangesloten bij

MijnGastouderopvang, All Kids, Gastouderbureau Opvang
Nederland en Purple Puppy gastouderbureau.

Datum opname landelijk register

09 februari 2011

Gegevens register conform de praktijk
Toelichting

Nee

1206

n.v.t.

Ja

n.v.t.

De gastouder staat geregistreerd met zes kindplaatsen. Dit is
conform de praktijk.

2. Algemene gegevens toezicht
Inspectiegegevens
Type inspectie

Aangekondigd

Niet aangekondigd

Onderzoek na aanvraag
Jaarlijks onderzoek
Incidenteel onderzoek

Datum inspectieonderzoek

12 september 2013

Ontwerp inspectierapport verstuurd

12 september 2013

Hoor en wederhoor

-

Zienswijze houder

-

Inspectierapport vastgesteld

19 september 2013

Inspectierapport verstuurd

20 september 2013

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

GGD Amsterdam, afdeling Hygiëne en Inspectie

Adres

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam

Telefoon

020 555 5575

E-mail

inspectie@ggd.amsterdam.nl

Website

www.gezond.amsterdam.nl

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam

Stadsdeel Zuid

Adres

Postbus 74019

Postcode en plaats

1070 BA Amsterdam

Telefoon

14020

E-mail

stadsdeel@zuid.amsterdam.nl

Website

www.zuid.amsterdam.nl
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Postbus 2200
1000 CE Amsterdam

3. Overzicht bevindingen
1.1 Gastouderopvang in de zin van de wet
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd
gastouderbureau.
2 De opvang vindt plaats door een gastouder die niet de ouder van de op te
vangen kinderen is, noch de partner van de vraagouder.
3 De gastouder exploiteert maximaal één voorziening voor gastouderopvang.
4 De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of van één van de
vraagouders.
5 De gastouder is niet inwonend bij de vraagouder.
Toelichting toezichthouder
De opvang valt binnen de gestelde definitie. Er is sprake van gastouderopvang in de zin van de wet.
Gebruikte bronnen
Inspectieonderzoek, Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en controle GBA d.d. 6 september 2013.

2.1 Verklaring omtrent het gedrag
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 De gastouder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.
2 Bij opvang in de woning van de gastouder zijn alle huisgenoten vanaf 18 jaar in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.
3 De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het
kindercentrum overlegd.
4 De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee
maanden.
Toelichting toezichthouder
De opvang vindt plaats op het adres van de gastouder. Er is op dit adres één huisgenoot van boven de 18 jaar en
één onder de 18 jaar, ingeschreven in het GBA.
Gebruikte bronnen
Afschriften van de verklaring(en) omtrent het gedrag en gegevens GBA m.b.t. gastouderlocatie.

2.2 Onder toezicht gestelde kinderen
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 De gastouder heeft geen kinderen die (tijdelijk) onder toezicht staan.
2 De gastouder is niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijke gezag.
Toelichting toezichthouder
Voorafgaand aan de opvang dient het gastouderbureau zich ervan te vergewissen dat er geen sprake is van
ondertoezichtstelling of ontheffing uit het ouderlijk gezag. Alleen bij twijfel beoordeelt de toezichthouder zelf deze
voorwaarde op basis van het gezagsregister.
Gebruikte bronnen
-
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2.3 Deskundigheid gastouder
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 a. De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling.
of
b. De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk waaruit blijkt dat de
gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling
aangewezen MBO-2 opleiding(en).
2 a. De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan
kinderen van het Oranje Kruis
of
b. De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat Spoedeisende
Hulpverlening bij Slachtoffers (SESHO) van NedCert.
Toelichting toezichthouder
De gastouder beschikt over het diploma MBO kinderopvang en SPW 4 en een certificaat van het Oranje Kruis. Het
certificaat is geldig tot 1 april 2015.
Gebruikte bronnen
Afschriften van getuigschriften en/of certificaten.

2.4. Kwaliteiten gastouder
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 De gastouder is 18 jaar of ouder.
2 De gastouder is telefonisch bereikbaar.
Toelichting toezichthouder
geen
Gebruikte bronnen
Identiteitsbewijs, contactgegevens Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

2.5 Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Voorwaarden
1 a. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
of
b. 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 specifiek vastgestelde gedragscode.
Toelichting toezichthouder
Er wordt tijdens de opvang Nederlands gesproken.
Gebruikte bronnen
inspectieonderzoek
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3.1 Binnen- en buitenspeelruimte
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 De woning waar gastouderopvang plaatsvindt is te allen tijde rookvrij.
2 De woning waar gastouderopvang plaatsvindt beschikt over voldoende
binnenspeelruimte voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.
3 De woning waar gastouderopvang plaatsvindt beschikt over voldoende
buitenspeelmogelijkheden voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd
van de op te vangen kinderen.
4 De woning waar gastouderopvang plaatsvindt dient voorzien te zijn van
voldoende werkende rookmelders.
Toelichting toezichthouder
De woning waar gastouderopvang plaatsvindt, is te allen tijde rookvrij.
2

De kinderen kunnen gebruikmaken van de woonruimte van ongeveer 42m . Er is divers speelgoed aanwezig, zoals:
auto’s, een keukentje met toebehoren, een box met speelgoed, boeken, verkleedkleren en tekenmateriaal.
Er is een balkon aanwezig. Dit wordt tijdens de opvang niet gebruikt. De gastouder heeft aangegeven gebruik te
maken van de in de buurt gelegen speeltuinen. De gastouder beschikt over een wandelwagen en bakfiets.
De woning bestaat uit twee verdiepingen. Er hangen drie rookmelders. Twee op de verdieping waar de woonkamer
zich bevindt, en één op de tweede verdieping.
Gebruikte bronnen
Inspectieonderzoek en gesprek met de gastouder.

3.2 Slaapruimte opvangadres
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Ja

Nee

Niet
beoordeel
d

1 Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf
jaar.
2 De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
Toelichting toezichthouder
Er kunnen drie bedjes geplaatst worden in de slaapruimte.
Gebruikte bronnen
inspectieonderzoek

4.1 Pedagogisch beleid
Voorwaarden
1 De gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan.
2 De gastouder handelt conform het pedagogisch beleidsplan.
Toelichting toezichthouder
De pedagogisch beleidsplannen van de gastouderbureaus zijn op de locatie aanwezig. De gastouder verklaart
volgens de plannen te werken.
Gebruikte bronnen
Gesprek gastouder en het pedagogisch beleidsplan.
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4.2 Pedagogische praktijk
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 De gastouder draagt zorg voor het waarborgen van sociaal emotionele veiligheid
2 De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
3 De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
4 De gastouder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
Toelichting toezichthouder
Ten tijde van het inspectiebezoek zijn er vijf kinderen aanwezig. De kinderen zijn zichzelf aan het vermaken met
divers speelgoed. Er is ten tijde van het inspectiebezoek één kind voor het eerst op de opvang aanwezig. De
gastouder heeft oog voor dit kind en betrekt het bij de activiteiten. Ze draagt hiermee zorg voor het waarborgen van
de sociale emotionele veiligheid.
De kinderen worden ook uitgenodigd om divers speelmateriaal uit te proberen. Zo mogen de kinderen zich verkleden
als brandweerman en politieman en vindt er een spel plaats.
De gastouder zorgt voor overdracht van normen en waarden. Het is voor de kinderen duidelijk wat de regels zijn en
zo nodig wijst de gastouder hen hierop. Een voorbeeld hiervan is dat de kinderen voordat ze aan tafel gaan, het
speelgoed moeten opruimen.
De toezichthouder concludeert dat de pedagogische praktijk ten tijde van het inspectiebezoek voldoet.
Gebruikte bronnen
Inspectieonderzoek en gesprek met de gastouder.

5.1 Aantal op te vangen kinderen door de gastouder
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 Bij een gastouder worden maximaal twee kinderen van 0 jaar gelijktijdig
opgevangen.
2 Bij een gastouder worden maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig
opgevangen.
3 a. 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
b. 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.
Toelichting toezichthouder
De gastouder wil maximaal vijf kinderen per dag opvangen. Er zijn één kind van nul, twee kinderen van één, twee
kinderen van twee en twee kinderen van drie jaar oud. De gastouder heeft zelf één kind van zes jaar oud.
Gebruikte bronnen
Gesprek met de gastouder en inspectieonderzoek.
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5.2 Achterwacht
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

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.
2 De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden.
3

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

Toelichting toezichthouder
De achterwacht is de vriend van de gastouder.
Gebruikte bronnen
Gesprek met de gastouder en inspectieonderzoek.

6.1 Risico-inventarisatie veiligheid
Voorwaarden
1 De gastouder heeft op het opvangadres een risico-inventarisatie veiligheid van
maximaal een jaar oud.
2 De gastouder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele
situatie.
Toelichting toezichthouder
De risico-inventarisaties zijn door gastouderbureau All Kidz op 27 juni 2013, door Gastouderbureau Opvang
Nederland op 19 februari 2013 en door gastouderbureau Mijngastouderopvang op 12 december 2012 uitgevoerd. De
gastouder was daarbij aanwezig.
Gebruikte bronnen
Risico-inventarisatie veiligheid en inspectieonderzoek.

6.1.1. Beleid veiligheid
Voorwaarden
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.
2 Er is een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval de aard en plaats van
het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval
Toelichting toezichthouder
geen
Gebruikte bronnen
Gesprek met de gastouder, risico-inventarisatie veiligheid en inspectieonderzoek.
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Ja

Nee

Niet
beoordeeld

6.1.2 Uitvoering beleid veiligheid
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in
de praktijk.
2 Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die
effectief en adequaat zijn.
3

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

4

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

Toelichting toezichthouder
De eenmalige acties zijn uitgevoerd. De toezichthouder merkt als aandachtspunt op dat er in de risico-inventarisaties
van de gastouderbureau All Kidz en Gastouderbureau Opvang Nederland dat de buitenruimte niet is
geïnventariseerd. Beide gastouderbureaus dienen deze wel mee te nemen in de risico-inventarisatie aangezien de
gastouder regelmatig met de kinderen naar speeltuinen gaat om te spelen.
De gastouder is voldoende op de hoogte van de risico’s en verklaart te handelen conform het plan van aanpak.
Gebruikte bronnen
Gesprek met de gastouder, risico-inventarisatie veiligheid en inspectieonderzoek.

6.2 Risico-inventarisatie gezondheid
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 De gastouder heeft op het opvangadres een risico-inventarisatie gezondheid van
maximaal een jaar oud.
2 De gastouder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele
situatie.
Toelichting toezichthouder
De risico-inventarisaties zijn door gastouderbureau All Kidz op 27 juni 2013, door Gastouderbureau Opvang
Nederland op 19 februari 2013 en door gastouderbureau Mijngastouderopvang op 12 december 2012 uitgevoerd. De
gastouder was daarbij aanwezig.
Gebruikte bronnen
Risico-inventarisatie gezondheid en inspectieonderzoek.

6.2.1. Beleid gezondheid
Voorwaarden
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.
Toelichting toezichthouder
geen
Gebruikte bronnen
Gesprek met de gastouder, risico-inventarisatie gezondheid en inspectieonderzoek.
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Ja

Nee

Niet
beoordeeld

6.2.2 Uitvoering beleid gezondheid
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in
de praktijk.
2 Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die
effectief en adequaat zijn.
3 De gastouder is op de hoogte van de risico’s en handelt conform het plan van
aanpak.
4 De gastouder informeert de volwassen huisgenoten over de risico’s en de
daarbij behorende maatregelen uit het plan van aanpak.
Toelichting toezichthouder
De eenmalige acties zijn uitgevoerd.
De gastouder is voldoende op de hoogte van de risico’s en verklaart te handelen conform het plan van aanpak.
Gebruikte bronnen
Gesprek met de gastouder, risico-inventarisatie gezondheid en inspectieonderzoek.

6.3 Protocol kindermishandeling
Voorwaarden

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

1 Op het opvangadres is een protocol kindermishandeling van het
gastouderbureau aanwezig.
Toelichting toezichthouder
geen
Gebruikte bronnen
inspectieonderzoek

6.3.1 Uitvoering protocol kindermishandeling
Voorwaarden
1 De gastouder kent de inhoud van het protocol.
2 De gastouder handelt aantoonbaar naar het protocol.
Toelichting toezichthouder
De gastouder is voldoende op de hoogte van het protocol kindermishandeling. De gastouder heeft aangegeven geen
vermoeden te hebben gehad van kindermishandeling. Om die reden is voorwaarde 6.3.1.2 niet beoordeeld.
Gebruikte bronnen
Gesprek met de gastouder en inspectieonderzoek.
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4. Advies aan Stadsdeel Zuid

Advies met betrekking tot gemeentelijk ingrijpen
Niet handhaven
Handhaven conform handhavingsbeleid, hierbij rekeninghoudend met de verzwarende en verzachtende
omstandigheden.

5. Bijlage: Zienswijze houder

De gastouder heeft afgezien van de mogelijkheid tot het voeren van een hoor en wederhoor en het indienen van een
zienswijze.
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