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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. 

 
Beschouwing 
Dit onderzoek voor registratie heeft plaatsgevonden om advies te geven aan de gemeente Dongen 
of gastouderbureau Nanny Home  locatie Zuid- Nederland al dan niet opgenomen kan worden in 

het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  
Om tot een advies te komen is beoordeeld in hoeverre het gastouderbureau voldoet aan de 
regeling kinderdagopvang, gebaseerd op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, 

de Algemene Maatregel van Bestuur kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en de wet 
klachtenrecht cliënten zorgsector. 
 

Om tot een oordeel te komen heeft de toezichthouder de volgende documenten beoordeeld: 
 inhoud van het pedagogisch beleidsplan 
 de klachtenregeling 
 de risico-inventarisatie veiligheid 
 de risico-inventarisatie gezondheid 
 informatie aan ouders 

 contracten/overeenkomsten 
 aansluiting bij de geschillencommissie 
 de meldcode 
 vog houder 
 voorbeeld factuur 

 diverse formats gespreksverslagen 
 website 

  
Tevens heeft er een persoonlijk gesprek plaatsgevonden tussen de toezichthouder, de houder van 
het gastouderbureau  Nanny Home locatie Zuid-Nederland en de houder van gastouderbureau 
Nanny Home Nederland op het vestigingsadres van het gastouderbureau Nanny Home locatie Zuid-
Nederland te Dongen. 
  
Tijdens dit gesprek hebben de houders informatie gegeven over de werkwijze en de visie van het 

gastouderbureau. 
  
  
Conclusie 
De toezichthouder adviseert de gemeente Dongen om gastouderbureau Nanny Home locatie Zuid-

Nederland op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Voor verdere uitleg verwijs ik u naar de inhoud van het rapport. 
  

 
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 en naleving wet- en regelgeving 

 
Tijdens een onderzoek voor registratie wordt getoetst of de exploitatie van het gastouderbureau 
redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de Wet kinderopvang en 
peuterspeelzalen. Daarnaast wordt onderzocht of er handhaving in het kader van de Wet 
kinderopvang loopt tegen de houder. 

  

 
Gastouderbureau in de zin van de Wet 
 
GOB Nanny Home locatie Zuid-Nederland zal zorg gaan dragen voor de begeleiding en 
bemiddeling van nanny's en vraagouders. 
Het gastouderbureau zal uitsluitend voor opvang bij de vraagouder thuis bemiddelen. De opvang is 

gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen. 
  
Het gastouderbureau gebruikt in plaats van de term “gastouder” de term “nanny”. 
De houder krijgt ondersteuning van de franchisegever Nanny Home Nederland en maakt gebruik 
van de documenten en het digitale Portabase systeem. 
Het gastouderbureau Nanny Home locatie Zuid-Nederland besteedt de betalingen uit aan de 
administratie binnen Nanny Home Nederland; echter de houder is zelf te allen tijde 

eindverantwoordelijk voor de kassiersfunctie. 
  

Op de website van Nanny Home Nederland wordt ook Nanny opvang aangeboden tijdens 
evenementen en voor nachtopvang. 
Deze beide vormen van opvang vallen niet binnen de wet kinderopvang. 
  

Conclusie 
Nanny Home locatie Zuid-Nederland is een gastouderbureau in de zin van de Wet. 
  
  
 
 
Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 

 
De houder van GOB Nanny Home locatie Zuid-Nederland is een franchisenemer en 
aangesloten bij de organisatie GOB Nanny Home Nederland. Er loopt geen handhaving in het kader 

van de Wet kinderopvang tegen de houder. 
  
  
  

 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (januari 2017) 
 Interview (houder gastouderbureau en houder Nanny-Home Nederland) 
 LRKP 
 Informatiemateriaal voor ouders 

 Website (www.nanny-home.nl) 
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Pedagogisch beleid 

 
  

 
Pedagogisch beleidsplan 
 
De toezichthouder heeft Overleg en Overreding toegepast op de inhoud van het pedagogisch 
beleidsplan. 
De nieuwe versie van het pedagogisch beleidsplan (versie 1.1) is aangepast en binnen de 

afgesproken termijn verstuurd naar de toezichthouder. 
 
In het pedagogisch beleidsplan staat informatie over: 
 de visie van het gastouderbureau 

 hoe de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd 
 de mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke- en sociale competentie 
 de overdracht van waarden en normen 

 de leeftijdsopbouw en aantallen van de op te vangen kinderen 
 de eisen die gesteld worden aan de opvanglocatie 
 
Conclusie 
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan (versie 1.1) voldoet na overleg en overreding aan de 
wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 

 
Pedagogische praktijk 
 
De aankomende nanny's worden tijdens een intakegesprek gescreend en ontvangen het 

pedagogisch beleidsplan. 
Vervolgens zal er tijdens het jaarlijkse voortgangsgesprek met de nanny gesproken worden over de 

inhoud van het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen van de nanny binnen de 
opvang. 
  
Het gastouderbureau geeft ook aan dat de nanny verplicht gesteld wordt deel te nemen aan de 
jaarlijks aangeboden workshops. De workshops worden per regio aangeboden. De houder heeft 
een planning gemaakt voor 2017. Indien gewenst kunnen ook Nanny's van andere regio's deze 
workshops bezoeken. 

  
Conclusie 
Naar verwachting zal de houder van het gastouderbureau voldoende zorg dragen voor de 
uitvoering van het pedagogisch beleid. 
  

  
  

 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (januari 2017) 
 Interview houder gastouderbureau 
 Website (www.nanny-home.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 1.1) 

 Pedagogisch werkplan (versie 1.1) 
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Personeel 

 
Bij een onderzoek voor registratie wordt getoetst of de houder en/of bemiddelingsmedewerker een 

verklaring omtrent het gedrag hebben overlegd. 
Tevens dient een houder van het gastouderbureau zorg te dragen dat er per aangesloten gastouder 
op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De houder (tevens bemiddelingsmedewerker) heeft een verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
Natuurlijk persoon, welke is afgegeven op 19 december 2016. 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 

niet ouder dan twee maanden. 
Het screeningsprofiel omvat de functieaspecten 11, 12, 21, 22, 41,43, 84 en 86. 
Er zijn buiten de houder/bemiddelingsmedewerkster geen andere personen werkzaam voor het 

gastouderbureau. 
  
Conclusie: 
De verklaring omtrent het gedrag houder natuurlijke personen voldoet aan de voorwaarden. 
 
 
Personeelsformatie per gastouder 

 
De houder van het gastouderbureau dient er zorg voor te dragen dat er per aangesloten 
gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. 
Er zijn op dit moment geen andere bemiddelingsmedewerkers in dienst. 

  
De houder van gastouderbureau heeft het voornemen onder andere aan begeleiding en 

bemiddeling aan de gastouder te verzorgen; 
 het houden van intakegesprekken 
 het houden van koppelingsgesprekken 
 het voeren van de jaarlijks voortgangsgesprekken met de Nanny 
 het voeren van jaarlijkse voortgangsgesprekken met de vraagouders 
 het voeren van evaluatiegesprekken met de nanny en de vraagouders 
 4x per jaar een regionaal aanbod van workshops 

 het uitvoeren van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid in de woning van de 
vraagouder 

 telefonische bereikbaarheid 
 bijhouden van mailberichten en face-book 
 

 
Conclusie 

De houder kan aantonen dat naar verwachting minimaal 16 uur per nanny wordt besteed aan 
begeleiding en bemiddeling.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (januari 2017) 
 Interview houder gastouderbureau 

 Website (www.nanny-home.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens een onderzoek voor registratie wordt getoetst van welke format risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid de houder gebruik maakt en of er een meldcode kindermishandeling 
aanwezig is. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

Gastouderbureau Nanny Home locatie Zuid-Nederland gaat gebruik maken van de Methodiek 
Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid Gastouderopvang gebaseerd op het model van de 
MO groep (2007). 
Deze inventarisatie beschrijft de veiligheid met de thema's: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
De inventarisatie beschrijft ook de gezondheidsthema's ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu 
en medisch handelen. 

  
De houder geeft aan dat de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid vóór aanvang en daarna 
jaarlijks wordt uitgevoerd en daarnaast in ieder geval in de volgende situaties: 
 bij aanpassingen en/of verbouwingen aan de woning 
 bij een verhuizing 
 
De houder geeft aan dat met name verbouwingen en/of aanpassingen ook doorgegeven dienen te 

worden door de nanny aan het gastouderbureau. 
  
Nadat de nanny 6 weken opvang biedt wordt er door het gastouderbureau nog een controle 
uitgevoerd op de risico-inventarisatie. 

  
Het gastouderbureau beschikt over een aantal protocollen zoals het 

protocol vervoer, registratie ongevallen, hygiëne richtlijnen en protocol medicijnen. 
In het digitale systeem Portabase kunnen zowel de vraagouders  als de nanny's deze protocollen 
inzien. 
  
Met de houder is gesproken over het opnemen van gedragsregels/huisregels per opvanglocatie in 
de beide risico-inventarisaties. 
  

Conclusie 
Naar verwachting zal het gastouderbureau voldoende zorg gaan dragen voor de uitvoering van het 
beleid rondom de veiligheid en gezondheid. 
  
 

 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder maakt gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze is gebaseerd op de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Het betreft de herziene versie. 
  

De houder heeft de gebruikersovereenkomst voor de Meldcode ondertekend. De sociale kaart voor 
de regio Tilburg is beschikbaar. 
De houder geeft aan dat de gastouders jaarlijks een verplichte workshop moeten volgen over de 
Meldcode kindermishandeling. 
  
Met de houder is gesproken over het schrijven van de meldcode op de eigen situatie. Dit is 
gedeeltelijk gebeurd maar dient nog verder doorgevoerd te worden. 

Tijdens de volgende inspectie wordt de meldcode opnieuw bekeken en beoordeeld. 
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Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (januari 2017) 
 Interview houder gastouderbureau 
 Sociale kaart 
 Risico-inventarisatie veiligheid (format) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (format) 
 Actieplan veiligheid (format) 
 Actieplan gezondheid (format) 
 Ongevallenregistratie (format) 
 Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De houder hanteert drie schriftelijke overeenkomsten. 
Het betreft: 
 een bemiddelingsovereenkomst tussen de nanny en het gastouderbureau GOB Nanny Home 

locatie Zuid-Nederland 
 een overeenkomst tussen de vraagouder en het gastouderbureau Nanny Home locatie Zuid-

Nederland 
 een overeenkomst van opdracht tussen de nanny en de  vraagouder. 

 
In de overeenkomst tussen de nanny en de vraagouder is duidelijk te zien welk bedrag de nanny 
betaald krijgt. In de schriftelijk overeenkomst tussen de vraagouder en het gastouderbureau zijn 

de bemiddelingskosten opgenomen. 
  
  
  
De houder informeert de vraagouders over het beleid via een flyer, de website en tijdens 
het  intakegesprek. 
Tijdens het intakegesprek ontvangen de vraagouders mondeling informatie over: 

 de werving en het selectie proces van een nanny 
 de verschillende overeenkomsten 
 de begeleiding vanuit het gastouderbureau 
 

De vraagouders ontvangen documenten en kunnen documenten inzien in het digitale systeem 
Portabase. 

In Portabase zijn onder andere de volgende documenten inzichtelijk voor vraagouders en Nanny's: 
 de Algemene voorwaarden Nanny Home 
 de Werkwijze Nanny Home locatie Zuid-Nederland 
 diverse verklaringen zoals verklaring vervoer 
 diverse protocollen zoals hygiëne beleid, procedure calamiteiten en de meldcode 

kindermishandeling 
 

Bereikbaarheid van het gastouderbureau 
De houder is telefonisch en per mail te bereiken. 
Op de website Nanny Home Nederland zijn de contactgegevens te vinden. 
De houder geeft aan dat er binnenkort een face-book pagina wordt opgestart. 
  

Informatie over de inspectierapporten GGD. 
De houder geeft aan dat op de website www.nanny-home.nl het inspectierapport van het 

gastouderbureau zal worden geplaatst. 
Op deze website staan momenteel al diverse rapporten van andere regio's. 
  
  
Informatie over de klachtenregeling 
De houder heeft een interne en externe klachtenregeling opgesteld. 

De klachtenregeling is inzichtelijk op de website. 
  
Conclusie 
De houder voorziet vraagouders en nanny's op diverse manieren van voldoende informatie.  
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Oudercommissie 
 
De voorwaarden met betrekking tot de oudercommissie zullen 6 maanden na registratie van het 
Gastouderbureau Nanny Home locatie Zuid-Nederland worden beoordeeld. 
  

Op het moment van inspectie geeft de houder aan dat vraagouders tijdens de intakegesprekken en 
evaluatiegesprekken worden benaderd om zitting te nemen in de oudercommissie. 
Mocht er (nog) geen oudercommissie zijn ingesteld dan informeert de houder de vraagouders via 
de nieuwsbrief over het adviesrecht ten aanzien van een bepaald onderwerp. 
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

 
Op de inhoud van de interne klachtenregeling heeft de toezichthouder overleg en overreding 
toegepast. 

Binnen de afgesproken termijn heeft de houder een herziene versie aangeleverd. 
Deze herziene versie(1.2) is door de toezichthouder beoordeeld. 
  

Het gastouderbureau heeft een interne en externe klachtenregeling opgesteld. 
In de klachtenregeling staat beschreven hoe afhandeling van klachten plaatsvindt: 
De houder: 
 onderzoekt de klacht zorgvuldig 
 houdt de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling 
 de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt 
 de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt 

 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 
  

Nanny Home locatie Zuid-Nederland heeft zich aangesloten bij de landelijke 
Geschillencommissie Kinderopvang. 
  

Conclusie 
De interne- en externe klachtenregeling en de aansluiting met de geschillencommissie voldoet na 
overleg en overreding aan alle eisen. 
  
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (januari 2017) 
 Interview houder gastouderbureau 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website (www.nanny-home.nl) 

 Klachtenregeling (intern en extern versie 1.2) 
brief aansluiting externe geschillencommissie 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
Bij een onderzoek voor registratie worden de normen getoetst, die voor de Wet kinderopvang 

gelden voor de kwaliteit van het gastouderbureau, de wijze waarop gastouders begeleid gaan 
worden en de wijze waarop de kwaliteit van de opvang bewaakt zal worden. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 

Uit het gesprek met de houder blijkt dat de volgende gesprekken jaarlijks gevoerd gaan worden 
met de nanny en/of de vraagouders: 
 een intakegesprek met de nanny 
 een intakegesprek met de vraagouders 

 een koppelingsgesprek met de vraagouders, de nanny en het gastouderbureau 
 een evaluatiegesprek met vraagouders en de nanny 
 een voortgangsgesprek met de vraagouders 

 een voortgangsgesprek met de nanny 
  
De houder voert minimaal één keer per jaar de risico-inventarisaties uit op iedere opvanglocatie.  
  
De evaluatiegesprekken met de vraagouders zullen mondeling plaats gaan vinden en worden 
schriftelijk vastgelegd. 
  

Tijdens het intakegesprek met de vraagouders op de opvanglocatie wordt bekeken hoeveel 
kinderen er maximaal opgevangen kunnen worden. 
  
Conclusie 

De getoetste voorwaarden met betrekking tot het domein kwaliteitscriteria voldoen aan de 
wettelijke eisen. 

  
  
  
  
 
 
Administratie gastouderbureau 

 
De houder gaat voor de administratie en de kassiersfunctie gebruik maken van het programma 
Portabase. Dit is een digitaal programma dat de volledige administratie van een gastouderbureau 
ondersteunt. 
De formats van het systeem zijn door de toezichthouder op locatie ingezien. 

Tijdens de volgende inspectie beoordeelt de toezichthouder of en hoe het administratiesysteem 
wordt gebruikt. 

  
Op basis van het gesprek met de houder en de aangeleverde formats kan gesteld worden dat naar 
verwachting de administratie van het gastouderbureau gaat voldoen aan de wettelijke eisen. 
  
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau (januari 2017) 
 Interview houder gastouderbureau 
 Website (www.nanny-home.nl) 
administratiesysteem Portabase 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

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) 

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) 

Een gastouderbureau wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft 
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder 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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1.56 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 beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld. 
(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) 
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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 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) 

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) 
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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) 

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 die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan met omschrijving van de stappen voor het omgaan door gastouders met 
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- een toebedeling van verantwoordelijkheden per gastouder bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 

- specifieke aandacht voor de wijze waarop gastouders moeten omgaan met vertrouwelijke 
gegevens. 
(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) 
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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) 

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) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 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 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 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) 
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De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders tijdens de 
opvang de voorgeschreven voertaal gebruiken. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 

gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Monique Jansen t.h.o.d.n. NANNY-home loc. Zuid-

Nederland 
Website : http://www.nanny-home.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Cornelia Petronella Adriana Jansen-Schoenmakers 

KvK nummer : 67496016 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

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 : Dongen 

Adres : Postbus 10153 
Postcode en plaats : 5100GE DONGEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 08-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 09-02-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 08-03-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


