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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.  

Houder heeft op 21-7-2016 (leges voldaan op 21-7-2016) een verzoek tot registratie in het LRKP 
ingediend bij de gemeente Den Haag om aan de Tuinfluiterlaan 18 een gastouderbureau te 

exploiteren. 
  
Op 1-9-2016 heeft toezichthouder een onderzoek voor registratie uitgevoerd om deze locatie te 

beoordelen. 

 

 
Beschouwing 
 
Het gastouderbureau Nanny Home locatie Den Haag heeft een aanvraag tot registratie ingediend 

bij de gemeente Den Haag. Om een oordeel te kunnen geven over deze aanvraag heeft de 
toezichthouder een documenten onderzoek verricht en een bezoek gebracht aan het 

gastouderbureau. De houder heeft de vragen van de toezichthouder beantwoord en voldoet 
aantoonbaar aan de gestelde voorwaarden. 
  

Conclusie: 
De toezichthouder geeft een positief advies tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

 
Advies aan College van B&W 

 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang 

 

  
Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 
 

De houder van GOB Nanny Home Nederland, vestiging Den Haag is een franchisenemer en is 
aangesloten bij de franchisegever GOB Nanny Home Nederland. 

 
 
Gastouderbureau in de zin van de wet 

 
De houder draagt zorg voor bemiddeling en begeleiding van gastouders. Dit betekent o.a. het 

houden van intake- en koppelingsgesprekken met vraag- en gastouders. Het uitvoeren van 
huisbezoeken en het begeleiden van gastouders op het gebied van opvang en pedagogiek. 
  

Het gastouderbureau zal uitsluitend voor opvang bij de vraagouder thuis bemiddelen. 
  
De houder vervult de wettelijke taak van de kassiersfunctie. Dit betekent dat de houder zijn/haar 

verantwoordelijkheid neemt voor de betaling van vraagouders aan gastouders binnen de daarvoor 
wettelijk gestelde termijn van 5 dagen. 

Het gastouderbureau besteedt de financiële administratie uit aan Nanny Home Nederland; echter 
de houder blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de kassiersfunctie. 
De houder maakt gebruik van het digitale Portabase systeem. 

  
Hiermee voldoet de houder aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder gastouderbureau (Gesproken met Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 
 interview Mw. H. van Mameren (eigenaar Nanny Home Nederland) 
 Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) 

 Gegevens in de aanvraag voor registratie Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR)  
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Pedagogisch beleid 

 

  
 

Pedagogisch beleidsplan 
 
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld (versie onbekend) 

Het gastouderbureau beschrijft dat zij zich aansluiten bij de visie van Marianne Riksen-van 
Walraven. 

  
De vier wettelijk vastgestelde competenties zijn duidelijk en observeerbaar opgenomen in het 
pedagogisch beleidsplan. 

  
Hierin zijn de voorwaarden, zoals gesteld in de Wko, opgenomen, dit voldoet 
 

 
Pedagogische praktijk 

 
Alle gastouders ontvangen tijdens het intakegesprek het pedagogisch beleidsplan van houder en de 
inhoud daarvan wordt besproken met de gastouder. 

Tijdens voortgangsgesprekken is het nogmaals bespreken van dit document een vast onderdeel 
tussen de houder en de gastouder evenals een observatie van de pedagogische praktijk. 
Tevens wil de houder in samenwerking met Nanny Home Nederland trainingsavonden gaan 

organiseren 
  

Met deze werkwijze voldoet de houder aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau (ingevuld door Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 

  Interview houder gastouderbureau (Gesproken met Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 
  Interview anderen (gesproken met Mw. H. v. Mameren (eigenaar Nanny Home Nederland)) 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel 

 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) hebben. Een VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft 
staan die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. 

Alle personen werkzaam bij een gastouderbureau vallen bovendien onder de continue screening. 
Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie 
Systeem of personen die werken in de gastouderopvang geen nieuwe strafrechtelijke gegevens op 

hun naam hebben staan. 
  
De toezichthouder heeft de VOG beoordeeld van de houder, tevens bemiddelingsmedewerker 

en als rechtspersoon. 
De houder is in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als eenmanszaak 

(natuurlijk persoon). 
  
Alle beoordeelde VOG’s voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 

 
 
Personeelsformatie per gastouder 

 
Houder heeft op voldoende wijze aangetoond op jaarbasis minstens 16 uur te gaan besteden aan 

begeleiding en bemiddeling per gastouder. 
  
Houder, tevens bemiddelingsmedewerker geeft aan gemiddeld 30 uur per week werkzaam te willen 

zijn voor het gastouderbureau. 
  

Hiermee voldoet de houder aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau (ingevuld door Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 
  Interview houder gastouderbureau (Gesproken met Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 

  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Op iedere locatie voor gastouderopvang dienen jaarlijks de mogelijke risico's geïnventariseerd te 

worden. Zowel veiligheidsrisico’s als gezondheidsrisico’s dienen hierbij bekeken te worden. 
Aan de hand van een, door het gastouderbureau gekozen standaard methodiek wordt er per 

onderdeel een inschatting gemaakt van alle mogelijke risico's. Ook moeten er maatregelen worden 
genomen om eventuele risico's zo klein mogelijk te maken. 
Het doel is om zorg te dragen voor een zo veilig en gezond mogelijke omgeving voor de kinderen. 

  
De houder draagt er zorg voor dat op elk opvangadres een risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks wordt uitgevoerd. 

In het hieruit voortkomende plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen binnen welke 
termijn worden uitgevoerd respectievelijk zijn uitgevoerd. 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie inzichtelijk is voor de vraagouders en dat 
de gastouders handelen volgens deze risico-inventarisatie. 
  

Houder zal gebruik gaan maken van de methodiek Risico Veiligheid en gezondheid 
Gastouderopvang gebaseerd op het model van de MO groep (2007) 
  

Hiermee voldoet de houder aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 

 
Meldcode kindermishandeling 
 

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 
signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. Sinds 1 juli 2013 geldt de verplichting om deze 

meldcode te gebruiken. 
  
De houder gebruikt een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, op basis van het 

landelijk model versie JSO juli 2013, in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
De gastouders gaat deze meldcode ontvangen. De houder heeft de meest relevante delen, zoals de 
signalenlijst en het stappenplan, worden met de gastouders besproken. 

  
Hiermee voldoet de houder aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder gastouderbureau (ingevuld door Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 
  Interview houder gastouderbureau (Gesproken met Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 

  Interview anderen (gesproken met Mw. H. v. Mameren (eigenaar Nanny Home Nederland)) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (format MO groep) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (format MO groep) 

  Ongevallenregistratie 

  
Meldcode kindermishandeling (Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang, versie 2013.) 
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Ouderrecht 

 

  
 

Informatie 
 
De houder informeert de ouders door een flyer (deze is nog in ontwikkeling), de website en via het 

intake gesprek. 
  

De overeenkomsten tussen gastouderbureau/vraagouder/gastouder (nanny) tonen op inzichtelijke 
wijze welk deel van het door vraagouder betaalde bedrag naar gastouderbureau en gastouder gaat. 
  

Het gastouderbureau is goed bereikbaar via telefoon en email. 
Via de algemene website Nanny Home Nederland zijn deze contactgegevens te vinden. 
  

De houder geeft aan dat op de website www.nanny-home.nl het inspectierapport van het 
gastouderbureau zal worden geplaatst. 

  
Hiermee voldoet de houder aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
  

 
Klachten en geschillen 2016 
 

Sinds 1 januari 2016 moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
De houder dient een interne regeling te treffen voor de behandeling van klachten van ouders. Deze 

regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. 
Indien een ouder een klacht wil indienen dan moet dit schriftelijk gebeuren. In de klachtenregeling 
moet beschreven staan hoe de houder de klacht vervolgens behandelt. 

  
Daarnaast is de houder verplicht zich aan te sluiten bij de landelijke Geschillencommissie 

Kinderopvang. 
  
Houder heeft zich aangesloten bij de geschillencommissie.  

  
De houder voldoet aan de hierboven beschreven wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
   

 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder gastouderbureau (ingevuld door Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 
  Interview houder gastouderbureau (Gesproken met Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 
  Interview anderen (gesproken met Mw. H. v. Mameren (eigenaar Nanny Home Nederland)) 

  Website (www.nanny-home.nl) 
  Klachtenregeling 

 Overeenkomst vraagouder-GOB Nanny Home Nederland, locatie Den Haag 
 Overeenkomst gastouder (nanny) - GOB Nanny Home Nederland, locatie Den Haag 
 Overeenkomst gastouder (nanny) - vraagouder 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 

  
 

Kwaliteitscriteria 
 
De houder van een gastouderbureau moet voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria: 

  
- Per opvangadres wordt beoordeeld hoeveel kinderen en van welke leeftijd verantwoord kunnen 

worden opgevangen. 
- De houder ziet er op toe dat tijdens de opvang Nederlands wordt gesproken. 
- De houder voert een intakegesprek met de vraagouder en de gastouder op de opvanglocatie.  

- Bij elke nieuwe koppeling vindt een gesprek plaats tussen vraag- en gastouder. 
- De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt 
bezocht, waarbij het jaarlijks voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van 

deze bezoeken. 
- Jaarlijks wordt de gastouderopvang met de vraagouders mondeling geëvalueerd en de houder 

legt dit schriftelijk vast. 
  
Het gastouderbureau biedt uitsluitend opvang bij de vraagouder thuis aan waardoor er alleen 

kinderen uit het gezin van de vraagouders worden opgevangen. 
  
De houder is zich van bovenstaande bewust en wil alles in het werk gaan stellen om hier aan te 

voldoen waardoor redelijkerwijs verwacht kan worden dat houder aan de hierboven beschreven 
wettelijk gestelde kwaliteitseisen zal gaan voldoen. 

  
 
Administratie gastouderbureau 

 
De houder wil voor de administratie en de kassiersfunctie gebruik maken van het programma 

Portabase. 
  
Daarnaast dient de administratie van een gastouderbureau zodanig te zijn ingericht dat de 

gegevens tijdig en onverwijld kunnen worden verstrekt ter controle op de naleving van de 
wettelijke eisen die voor het gastouderbureau gelden. 
  

De houder voldoet aan de hierboven beschreven wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau (ingevuld door Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 

  Interview houder gastouderbureau (Gesproken met Mw. M. La Ferrera-Maaskant) 
  Interview anderen (gesproken met Mw. H. v, Mameren (eigenaar Nanny Home Nederland)) 

  Website (www.nanny-home.nl) 
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Inspectie-items 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang 

Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 

vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gastouderbureau in de zin van de wet 

Het gastouderbureau is een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door 
tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende 

visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het aantal kinderen 
dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die gesteld worden 
aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Pedagogische praktijk 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. 
(art 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Personeel 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder en personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het gastouderbureau 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder van het gastouderbureau overgelegd en is op dat moment 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Personeelsformatie per gastouder 

De houder van het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op 
jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. 
(art 1.56 lid 7 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder op elk opvangadres in elke voor de op 
te vangen kinderen toegankelijke ruimte de veiligheidsrisico’s in een risico-inventarisatie 

vastgelegd worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 

lid 2 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s door een 

bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de veiligheidsrisico’s die de opvang van 
de kinderen met zich meebrengt, beschrijft op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 6 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder 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 veiligheidsrisico's. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid inzichtelijk is voor de 
vraagouders. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen 
volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder op elk opvangadres in elke voor de op 
te vangen kinderen toegankelijke ruimte de gezondheidsrisico’s in een risico-inventarisatie 
vastgelegd worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 

lid 2 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de gezondheidsrisico’s door een 

bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2, 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 

2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de gezondheidsrisico’s die de opvang van 
de kinderen met zich meebrengt, beschrijft op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 6 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder in een plan van aanpak wordt 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen in 

verband met de beschreven gezondheidsrisico's. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie gezondheid inzichtelijk is voor de 

vraagouders. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen 

volgens de opgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 

eisen. 
(art 1.51a lid 1 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij het personeel. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij alle bij zijn gastouderbureau 
aangesloten gastouders. 
(art 1.51a lid 4 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het 
betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde 

bedrag naar de gastouder gaat. 
(art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b Regeling Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert vraagouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.  
(art 1.54a lid 1 en 1.56 lid 6 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 6 en 11 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het gastouderbureau voor de 
vraagouder en de gastouder en informeert de vraagouders en gastouders hierover. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b lid 3 Regeling kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 

passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 een bij de houder werkzame persoon jegens 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 draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang beoordeeld wordt 

hoeveel kinderen en van welke leeftijd verantwoord opgevangen kunnen worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 14 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11b lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders tijdens de 

opvang de voorgeschreven voertaal spreken 
(art 1.56 lid 1, 1.56b lid 6 en 1.55 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de gastouder. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de vraagouder. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en 
gastouder in de woning waar de opvang plaats vindt. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van het gastouderbureau bevat een schriftelijke overeenkomst per vraagouder. 
(art 1.52 lid 1 en 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c Regeling Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat de gegevens tijdig kunnen 
worden verstrekt ter controle op de naleving van de wettelijke eisen die voor het gastouderbureau 

gelden. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het gastouderbureau stelt de administratie onverwijld beschikbaar op verzoek van de 

toezichthouder indien deze niet op de plaats van de vestiging aanwezig is. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 4 Regeling Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Nanny Home Nederland, vestiging Den Haag 

Website : http://www-nanny-home.nl 
Aantal kindplaatsen :  

 
Gegevens houder 
Naam houder : Mirjam Esther Maaskant 

KvK nummer : 66298911 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 

Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Rietveld 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : 's-Gravenhage 
Adres : Postbus 12652 
Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 

 
Planning 
Datum inspectie : 01-09-2016 

Opstellen concept inspectierapport : 08-09-2016 
Zienswijze houder : 08-09-2016 

Vaststelling inspectierapport : 12-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 26-09-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Houder heeft op d.d. 8-09-2016 per e-mail aan toezichthouder aangegeven geen zienswijze te 
zullen indienen. 

 
 

 

 


