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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
Op verzoek van de gemeente Uden heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op
19 december 2017 onderzoek verricht bij u, als voorziening voor gastouderopvang. Het betreft een
onderzoek om te beoordelen of de voorziening voor gastouderopvang voldoet aan de
kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.
De gastouder, mevrouw K.J.H. Vogels-Ruijs, staat al geregistreerd in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het betreft de verhuizing van de gastouder.
Daarom is er een verkorte inspectie uitgevoerd op het adres van de gastouder, waarbij een aantal
items niet (opnieuw) beoordeeld zijn.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.
Op basis van dit onderzoek is geconstateerd, dat de voorziening voor gastouderopvang voldoet aan
de getoetste kwaliteitseisen voor gastouderopvang. Daarom adviseert GGD Hart voor Brabant de
gemeente Uden om de voorziening te registreren in het Landelijk Register Kinderopvang.
Tijdens het onderzoek heeft de gastouder aangegeven, dat er geen gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Dit rapport is hiermee zonder hoor en wederhoor
definitief vastgesteld.

Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen
Deskundigheid gastouder
Binnen dit onderdeel is de gastouder gecontroleerd op



een geldige verklaring omtrent gedrag
een geldig EHBO diploma

Ook is beoordeeld of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Verklaring omtrent het gedrag
De gastouder is in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag evenals alle
huisgenoten vanaf 18 jaar bij opvang in de woning van de gastouder.
De verklaring omtrent gedrag van de gastouder dateert van 10 november 2015.
De verklaring van de partner van de gastouder dateert van 12 november 2015.
De originele verklaringen omtrent gedrag zijn getoond.
De gastouder mevrouw Vogels-Ruijs is al opgenomen in het LRKP, dit betreft haar verhuizing.
Daarom volstaan deze VOG's.
Deskundigheid gastouder
De gastouder is in het bezit van een certificaat Eerste hulp aan kinderen bij ongevallen. Het
certificaat Eerste hulp bij kinderen, geregistreerd bij het Rode Kruis is geldig tot 24 januari 2019.
Een digitaal EHBO certificaat is getoond.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:

Interview gastouder (Mevrouw K.J.H. Vogels-Ruijs op dinsdag 19 december 2017)

Diploma EHBO

Verklaringen omtrent het gedrag
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Accommodatie en inrichting
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of de binnen- en buitenruimte passend zijn ingericht voor het
aantal, en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Bij een gastouder mogen maximaal 6 kinderen gelijktijdig worden opgevangen, waarvan maximaal
5 kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1
jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.
De woning
De woning is te allen tijde rookvrij.
De woning beschikt over voldoende binnen- en buitenspeelruimte voor kinderen afgestemd op het
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De tuin is tijdelijk niet voor de kinderen
toegankelijk. De gastouder gaat gedurende deze tijd met de kinderen, voor het buitenspelen, naar
de nabij gelegen speeltuin toe.
Er is geschikt spelmateriaal aanwezig en passend bij de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Er is een aparte ruimte voor de opvang van de kinderen. Hier is ook een keukentje. De ruimte is
door schuifdeuren afgescheiden van de woonkamer.
De slaapruimte
Er is een afzonderlijke slaapruimte op de eerste verdieping voor in ieder geval kinderen tot
anderhalf jaar. De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. De gastouder
maakt gebruik van twee ledikantjes.
Groepssamenstelling
De gastouder, mevrouw Vogels-Ruijs, verzorgt in haar eigen huis volgens onderstaand schema de
opvang van in totaal 6 kinderen.
Dag
Maandag

Dinsdag
Woensdag
donderdag

Leeftijden
1 van tien maanden ochtend
1 van een jaar hele dag
1 van drie jaar ochtend
1 van drie jaar hele dag (wisselend)
1 van acht maanden hele dag
1 van twee jaar hele dag (wisselend)
1 van drie jaar hele dag (wisselend)
1 van twee jaar hele dag (wisselend)
1 van drie jaar hele dag (wisselend)
1 van tien maanden halve dag
1 van een jaar hele dag
1 van twee jaar hele dag (wisselend)
1 van drie jaar halve dag

Aantal kinderen
drie of vier

een of drie
twee of geen
drie of vier

De gastouder heeft een eigen kind van 0 jaar oud, dat meetelt bij de groepssamenstelling.
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Achterwacht
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar en heeft zorg gedragen voor een achterwacht die bij
calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig kan zijn.

Gebruikte bronnen:

Interview gastouder (Mevrouw K.J.H. Vogels-Ruijs op dinsdag 19 december 2017)

Observaties
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud
en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken of de gastouder op de hoogte is van de
gemaakte afspraken in de risico-inventarisaties.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De gastouder heeft op het opvangadres een risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid.
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 4 december 2017.
De actiepunten die uit de risico-inventarisatie veiligheid naar voren zijn gekomen, zijn.

"De achtertuin is niet toegankelijk voor kinderen". Deze wordt in het voorjaar opnieuw
ingericht. De schuifdeuren naar de tuin blijven dicht, tot de tuin is opgeknapt. "Zodra dit wel
kan wordt dit gemeld bij ViaViela en de RIE hierop aangepast."
Een eventueel ongeval (huisarts, EHBO) kan op een ongevallenlijst worden vastgelegd.

Gebruikte bronnen:

Interview gastouder (Mevrouw K.J.H. Vogels-Ruijs op dinsdag 19 december 2017)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Ongevallenregistratie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Deskundigheid gastouder
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de gastouder is bij het indienen van de aanvraag tot
exploitatie van de voorziening voor gastouderopvang door de houder van het gastouderbureau aan
het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden, uitgezonderd de
gastouder die al een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang exploiteert.
(art 1.45b lid 2, 1.56b lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder en andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de houder
van de voorziening voor gastouderopvang waar opvang plaatsvindt hun hoofdverblijf hebben, zijn
in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 2013.
(art 1.56b lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Deskundigheid gastouder
De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen
conform de ministeriële regeling.
(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 13 lid 1 sub b en lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10d Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
OF
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, daar de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.56b lid 6 en 1.55 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
De woning
De woning waar gastouderopvang plaats vindt is te allen tijde rookvrij.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder d Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De woning waar gastouderopvang plaats vindt, beschikt over voldoende binnenspeelruimte voor
kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De woning waar gastouderopvang plaats vindt, beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden
voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder b Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De slaapruimte
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Groepssamenstelling
Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5
kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1
jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 14 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 13 lid 1, 2 en 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Achterwacht
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder zorgt ervoor dat bij aanwezigheid van meer dan 3 kinderen tijdens de opvang een
achterwacht beschikbaar is, die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig
is. Daartoe is de achterwacht altijd telefonisch bereikbaar.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 2 en 3
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder
ondertekende risico-inventarisatie veiligheid, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat
specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid is door de gastouder samen met de
bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 en 12 lid 1 en 3
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen de
gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 en 12 lid 1
en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden actueel is
en voldoet aan de gestelde eisen.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 sub c en 12
lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c en lid 4 Regeling kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder
ondertekende risico-inventarisatie gezondheid, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat
specifieke adres. De risico-inventarisatie gezondheid is door de gastouder samen met de
bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 en 12 lid 1 en 3
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De gastouder draagt er zorg voor dat de gezondheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen
de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 en 12 lid 1
en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam gastouder
Opvangadres
Postcode en plaats
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Gegevens gastouderbureau(s)
Naam gastouderbureau
Adres gastouderbureau
Postcode en plaats

: ViaViela Uden VOF
: Moleneindstraat 4
: 5406PC Uden

Vogels Ruijs, Kim Jana Henrice
Boskriek 91
5401LM Uden
6

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Uden
: Postbus 83
: 5400AB UDEN

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar
gastouder en gastouderbureau(s)
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
M. Voragen

19-12-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
21-12-2017
21-12-2017

: 21-12-2017
: 11-01-2018
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Bijlage: Zienswijze
De zienswijze betreft een reactie op de inhoud van het inspectierapport.
Er is geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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