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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Algemene informatie 
Gastouderbureau CGOB De Flevopolder is gelegen aan de Vaartweg 86 te Lelystad. Het 
gastouderbureau (GOB) staat per 1 januari 2010 ingeschreven in het Landelijk register 
kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). Het GOB heeft ten tijde van het inspectiebezoek 60 
voorzieningen gastouderopvang geregistreerd. CGOB De Flevopolder heeft een Christelijke 
identiteit. 
  
Recente inspectiegeschiedenis 
 07-10-2014, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
 07-10-2013, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
 27-10-2015, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving na overleg en overreding op 

domein 'oudercommissie'. 
 23-11-2016, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
Huidige onderzoek 
Op 18-10-2017 is dit jaarlijks onderzoek op afspraak met de houder uitgevoerd. De administratie 
van het GOB werd steekproefsgewijs getoetst aan de wettelijke eisen. De werkwijze werd 
besproken met de houder. 
  
Sinds 2015 is er een oudercommissie actief van op dit moment 4 leden.  
  
Conclusie 
Er zijn tijdens dit onderzoek geen tekortkomingen aangetroffen. 
  
  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch beleid 

 
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, gelden eisen voor de 
aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan en de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. Er 
dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van 
kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie van kinderen en de 
overdracht van normen en waarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder vertelt dat zij bij selectie van nieuwe gastouders goed doorvraagt over ideeën en 
opvattingen rondom opvoeding en omgang met kinderen. Het GOB heeft een Christelijke identiteit. 
De gastouders worden hierop geselecteerd. Al bestaande gastouders worden door het bureau 
bevraagd over hun werkwijze. Ook vinden observaties plaats van de omgang met de kinderen door 
de gastouders. Dit is tevens onderdeel van de evaluatiegesprekken. 
  
De houder heeft het afgelopen jaar het Christelijke pedagogisch programma "Leef" ingevoerd voor 
gastouders. Een deel van de gastouders werkt hiermee, een deel gebruikt het programma "Kiki" en 
een deel kiest er voor niet met een bepaald programma te werken. 
  
Conclusie 
De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (18-10-2017) 
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Personeel 

 
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, gelden eisen voor verklaringen 
omtrent het gedrag (VOG) en de personeelsformatie per gastouder. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder werkt als enige bemiddelingsmedewerker voor het GOB. Zij is in het bezit van een VOG 
die aan de wettelijke eisen voldoet. Er zijn geen stagiaires. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen betreffende VOG. 
 
 
Personeelsformatie per gastouder 
 
Gezien het aantal aangesloten gastouders van 59 en het fulltime werk van de houder, is het 
aannemelijk dat er per gastouder minstens 16 uur per jaar wordt besteed aan begeleiding en 
bemiddeling.  
  
Conclusie 
De personeelsformatie per gastouder voldoet aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (18-10-2017) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (Houder) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen voor de waarborging 
van de veiligheid en gezondheid van kinderen. De houder legt in een risico-inventarisatie 
schriftelijk vast welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden eisen 
voor de inhoud en uitvoering van de risico-inventarisatie. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Middels een steekproef uit de aangesloten gastouders blijkt, dat de houder ervoor zorg draagt dat 
de gastouders jaarlijks worden bezocht voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie. Uit de 
planning van de houder blijkt, dat nog uit te voeren inventarisaties tijdig ingepland worden. 
  
De vraagouders krijgen via het digitale systeem inzage in de risico-inventarisaties bij hun 
gastouder. De gastouder ondertekent de risico-inventarisaties tijdens het bezoek van het GOB. 
  
De gemaakte afspraken worden vastgelegd en door de houder geëvalueerd. Zo nodig wordt door 
de houder hiervoor een extra bezoek afgelegd aan de opvanglocatie. 
  
Conclusie 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid voldoen aan de eisen. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (18-10-2017) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (Steekproef) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (Steekproef) 
 Actieplan veiligheid (Steekproef) 
 Actieplan gezondheid (Steekproef) 
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Ouderrecht 

 
Onder de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen voor 
informatieverstrekking aan de vraag- en gastouders. 
  
 
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. 
  
Conclusie 
De informatie aan ouders over de uitvoeringskosten voldoet aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (18-10-2017) 
 Overeenkomst GOB en vraagouders 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
Onder de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, gelden voor het gastouderbureau 
kwaliteitscriteria en eisen voor de administratie. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 
Middels een steekproef uit de dossiers van de aangesloten gastouders en het digitale systeem van 
het GOB blijkt, dat de gastouders minstens twee maal per jaar worden bezocht. Verschillende 
gastouders zijn vaker dan twee maal per jaar bezocht. 
  
De evaluatie met de vraagouders gebeurt eenmaal per jaar, waarvan een schriftelijk verslag wordt 
gemaakt. Op verzoek van de houder is ook de gastouder bij dit gesprek aanwezig, zodat zo nodig 
bepaalde zaken meteen met elkaar onder begeleiding van de houder kunnen worden besproken. 
  
Conclusie 
De getoetste kwaliteitscriteria voldoen aan de eisen. 
 
 
Administratie gastouderbureau 
 
Het gastouderbureau maakt gebruik van geautomatiseerd bedrijfsregistratiesysteem (Portabase). 
Bij het inspectiebezoek is een documentensteekproef gehouden. Bij de steekproef van 3 gastouders 
welke aangesloten zijn bij het gastouderbureau, is gebleken dat het gastouderbureau er zorg voor 
draagt dat de volgende onderdelen in de administratie op orde zijn. 
  
Zo bevat de administratie de volgende verplichte onderdelen: 
 kopieën van de verklaringen omtrent het gedrag van de gastouders en huisgenoten van 18 

jaar en ouder; 
 door bemiddelingsmedewerker en gastouder ondertekende versie van de risico-inventarisaties 

en het bijbehorende plan van aanpak; 
 een overzicht van alle door het gastouderbureau bemiddelde kinderen; 
 een overzicht van alle bij het gastouderbureau aangesloten gastouders; 
 een overzicht van alle bij het gastouderbureau aangesloten vraagouders; 
 de betaling van de vraagouder aan het gastouderbureau is inzichtelijk; 
 de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder is inzichtelijk. 
  
Conclusie 
De administratie van het GON voldoet hiermee aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (18-10-2017) 
 Automatiseringssysteem administratie GOB 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch beleid 

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 

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.56 lid 3, 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van 
de werkzaamheden 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) 

 

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) 

 

Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

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) 
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De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van 
de gastouders en andere personen zoals huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres 
hun hoofdverblijf hebben, vrijwilligers en stagiair(e)s. 
(art 1.56 en 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van de vraagouders aan het 
gastouderbureau inzichtelijk. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub d Regeling Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van het gastouderbureau aan de 
gastouder inzichtelijk. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub e Regeling Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een door de gastouder en 
bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 11 lid 3 en 2 sub c Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van de omvang en de samenstelling 
van de oudercommissie. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub d Regeling Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
werkzame beroepskrachten. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub a Regeling Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij het gastouderbureau 
ingeschreven kinderen. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub f Regeling Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
aangesloten gastouders. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 
gastouderopvang. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub f Regeling Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub g 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 : CGOB De Flevopolder 
Website : http://www.kinderopvangflevoland.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : CGOB de Flevopolder 
Adres houder : Vaartweg 86 
Postcode en plaats : 8243PP Lelystad 
KvK nummer : 55072038 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  A Lems 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 27-10-2017 
Zienswijze houder : 30-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 01-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-11-2017 

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. 
 

CGOB de Flevopolder is opnieuw blij en dankbaar met het mooie resultaat van het 
inspectierapport! Kwaliteit is heel belangrijk bij CGOB de Flevopolder en daarin willen wij ons 
graag blijven onderscheiden. 
We zijn dankbaar voor de stabiliteit die er is in het gast- en vraagouderbestand. Hieruit blijkt 
opnieuw dat gastouders en ouders nog altijd voor kwaliteit en identiteit kiezen. 
CGOB de Flevopolder adviseert gastouders en ouders om het inspectierapport van de verschillende 
gastouderbureaus te raadplegen alvorens met een gastouderbureau in zee te gaan. Vergelijk nooit 
alleen prijzen, maar juist ook de kwaliteit. Kinderen zijn parels en daar is alleen het beste goed 
genoeg voor! 
CGOB de Flevopolder gaat voor ouders op zoek naar een kwalitatief goede gastouder, die 
daarnaast ook de christelijke identiteit uitdraagt en dus leeft naar Bijbelse normen en waarden. 
Dit is voor veel ouders een waardevolle combinatie. 
We kijken met vertrouwen naar de toekomst. We geloven dat alles bestuurd wordt en zetten ons 
met alle plezier in voor kwalitatief goede, christelijke gastouderopvang in de provincie Flevoland! 
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