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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
Op 14 mei 2019 heeft de houder een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Lelystad. Het 
gastouderbureau zal van houder wisselen per 1 juli 2019. De houder van kinderdagverblijf Max het 
musje in Lelystad zal het gastouderbureau overnemen.  
 
In het kader van het onderzoek zijn niet alle domeinen getoetst. Dit is met de houder besproken. 
Tijdens het jaarlijks onderzoek zullen alle domeinen aan bod komen.  
 
Wat betreft de houderwisseling adviseert de toezichthouder deze wijziging door te voeren.   
 
 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch beleid 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden wettelijke eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch 
beleidsplan. De inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de 
praktijk worden getoetst bij een gastouder.     
  
 
Pedagogisch beleidsplan 
 
De nieuwe houder geeft aan het pedagogisch beleidsplan op dit moment te behouden zoals het is. 
Eventuele veranderingen zullen langzaam aangebracht worden. De houder zal ingewerkt worden en 
zal de komende tijd meelopen. De nieuwe houder heeft ook een Christelijke achtergrond en kan 
zich vinden in de visie van de voormalige houder. Deze visie zal dan ook worden voortgezet.  
 
De houder heeft een pedagogisch achtergrond. Zij heeft een beroepskwalificatie als kleuterleidster. 
Daarnaast volgt zij andere pedagogische trainingen om haar kennis actueel te houden. Vanuit het 
kinderdagverblijf dat zij runt zijn er diverse kwaliteitseisen om de kennis en daarmee het handelen 
van de pedagogische medewerkers te verhogen. De houder zal voor de toekomst kijken hoe zij 
deze kennis binnen de gastouderopvang kan integreren.   
 
Er wordt aan de eis voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (mw. E. Boelens) 
 Pedagogisch beleidsplan (aangeleverd bij de aanvraag) 
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Personeel 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden wettelijke eisen voor verklaringen omtrent het gedrag en 
inschrijving in het Personen Register Kinderopvang voor personen werkzaam bij het bureau. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De nieuwe houder heeft als bedrijfsvorm een Besloten Vennootschap. Zij dient hiervoor een VOG 
Rechtspersoon te hebben. De houder heeft deze aangeleverd. De verklaring omtrent het gedrag 
voldoet aan de eisen.  
 
De houder is tevens ingeschreven in het personen register en gekoppeld aan haar organisatie Max 
het musje.  
 
Er wordt aan de eis voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (mw. E. Boelens) 
 Personen Register Kinderopvang (18 juni 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder van een gastouderbureau stelt een pedagogisch beleidsplan vast waarin de voor dat 
gastouderbureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.56 lid 1 en art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 
en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

Personeel 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een gastouderbureau; 
b. de personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau 
exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang. 
(art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : CGOB De Flevopolder 
Website : http://www.kinderopvangflevoland.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000009618724 
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 :  R. Mangal 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 18-06-2019 
Zienswijze houder : 20-06-2019 
Vaststelling inspectierapport : 21-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-06-2019 

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. 
 

Beste toezichthouder, 
 
 
Uiteraard gaan wij akkoord met dit positieve rapport! 
Vriendelijk bedankt voor de goede en vlotte aanpak van de GGD; het is altijd prettig samenwerken 
met jullie. 
Wellicht nog goed om het adres te wijzigen? 
Hartelijke groet, 
 
 
Elise Boelens en Danielle Rebel-Boeve 
CGOB de Flevopolder 
 
  
Vaartweg 86  |   8243PP  Lelystad 
Tel: 0320-411222 
www.kinderopvangflevoland.nl  
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