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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.
De GGD stelt in opdracht van de gemeente Peel en Maas e en onderzoek in om te kunnen
vaststellen of de gastouder en de opvanglocatie voldoen aan de gestelde eisen uit de Wet
Kinderopvang.
Op basis van het advies van de GGD neemt de gemeente Peel en Maas een besluit om de
gastouder wel of niet op de betreffende opvanglocatie op te nemen in het landelijk register
kinderopvang.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het uitgevoerde inspectiebezoek. Na de feiten over
de gastouderopvang volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in het rap port per
hoofdstuk uitgewerkt.
Feiten over gastouderopvang
De gastouder, mw. Nijssen-Verber is voornemens om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
opvang aan te bieden aan kinderen van 0-12 jaar, in haar eigen woning op de Kerkstraat 36 te
Panningen.
De beoogde exploitatiedatum is 15 mei 2017.
Bevindingen op hoofdlijnen
Naar aanleiding van het onderzoek voor registratie, dat is uitgevoerd door de GGD Limburg -Noord,
blijkt, dat zowel de opvanglocatie als de gastouder aan alle in dit rapport getoetste eisen uit de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoen.
Voor een nadere inhoudelijke uitleg kan de toelichting bij de betreffende items in deze rapportage
gelezen worden.
De gastouder geeft aan geen gebruik te maken van een zienswijze en hiermee toestemming te
geven voor het direct definitief maken van de rapportage.
Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen
Gastouderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Gastouderopvang in de zin van de
Wet kinderopvang’. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:




Gastouderopvang in de zin van de wet
Gastouder in de zin van de wet
Gastouder en naleving van wet- en regelgeving

Per aspect worden de geconstateerde feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de
wettelijke criteria.
Gastouderopvang in de zin van de Wet
De opvang 't Kerkstroatje, zal gaan plaats vinden door tussenkomst van gastouderopvang Hoera,
gevestigd te Panningen. De gastouder is niet de ouder van de toekomstig op te vangen kinderen,
noch de partner van de vraagouder. De opvang gaat plaats vinden op het woonadres van de
gastouder.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Gastouder in de zin van de Wet
De gastouder is ouder dan 18 jaar, niet inwonend bij de vraagouder en heeft ten behoeve van de
opvang van kinderen geen personeel in dienst. De gastouder geeft aan geen kinderen te hebben
die onder (voorlopig) toezicht zijn gesteld. De gastouder zegt niet ontheven te zijn uit het ouderlijk
gezag of ontzet van het gezag.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Gastouder en naleving wet- en regelgeving
Een voorziening voor gastouderopvang wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek
heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in
overeenstemming met de wettelijke eisen.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview gastouder (Mw. Nijssen-Verber d.d. 24-04-2017)

Aanvraagformulier registratie gastouder (Gemeente Peel en Maas d.d. 13-04-2017)
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Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat'.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:



Kennis van het pedagogisch beleidsplan/pedagogisch handelen
Pedagogische praktijk

Per aspect worden de geconstateerde feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van
wettelijke criteria.

Pedagogische praktijk
Tijdens de inspectie zijn er geen opvangkinderen aanwezig waardoor de pedagogische praktijk niet
beoordeeld kan worden.
De gastouder kan goed verwoorden waar het pedagogisch beleidsplan van gastouderopvang Hoera
inhoudelijk over gaat. Ook kan ze verschillende praktijkvoorbeelden benoemen van hoe ze in de
praktijk met de kinderen omgaat. Haar belangrijkste waarden zijn een vaste dagstructuur,
persoonlijke ontwikkeling, positieve benadering, respect hebben voor elkaar en themagericht
werken.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de voorwaarde dat de gastouder kennis heeft en handelt overeenkomstig het
pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau.
De uitvoering van de pedagogische praktijk is niet beoordeeld aangezien er tijdens de inspectie
geen kinderen aanwezig waren.
Gebruikte bronnen:

Interview gastouder (Mw. Nijssen-Verber d.d. 24-04-2017)

Pedagogisch beleidsplan (Gastouderopvang Hoera)

Definitief inspectierapport voorziening voor gastouderopvang onderzoek voor registratie 24 -04-2017
Nijssen Verber te Panningen

5 van 15

Deskundigheid gastouder
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Deskundigheid gastouder'. Binnen
dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen getoetst:




Verklaring omtrent het gedrag
Deskundigheid gastouder
Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Per aspect worden eerst de geconstateerde feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
De gastouder en haar partner hebben een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overlegd welke zijn
gedateerd op respectievelijk 20-03-2017 en 14-03-2017. De VOG's zijn getoetst op de juiste
functie-aspecten en voldoen aan de gestelde eisen.
Er zijn geen stagiaire of vrijwilliger werkzaam bij de gastouder, deze voorwaarden zijn dan ook niet
beoordeeld.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Deskundigheid gastouder
De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling, te weten, SPW
niveau 3. Daarnaast beschikt de gastouder over een geregistreerd certificaat Eerste hulp aan
baby's kinderen van het Rode Kruis (geldig tot 06-02-2019).
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De gastouder geeft aan zowel de Nederlandse taal als het Limburgs dialect met de opvangkinderen
te gaan spreken.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview gastouder (Mw. Nijssen-Verber d.d. 24-04-2017)

Diploma EHBO (Rode Kruis afgegeven op 06-02-2017)

Verklaring omtrent het gedrag (Gastouder d.d. 20-03-2017)

Verklaringen omtrent het gedrag (Partner gastouder d.d. 14-03-2017)

Diploma gastouder: SPW -3

Definitief inspectierapport voorziening voor gastouderopvang onderzoek voor registratie 24 -04-2017
Nijssen Verber te Panningen

6 van 15

Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting'.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:





De woning en buitenspeelmogelijkheden
De slaapruimte
Groepssamenstelling
Achterwacht

Per aspect worden eerst de feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
De woning
De gastouder geeft aan dat de e igen woning van de gastouder te allen tijde rookvrij is. De
woning waar de gastouderopvang plaats vindt, beschikt over voldoende binnenspeelruimte voor de
opvang van het aangevraagde aantal van 6 kindplaatsen. De gastouder beschikt tevens over een
aparte ruimte voor de gastouderopvang in de aangrenzende tuin. Er zijn ruim voldoende
buitenspeelmogelijkheden voor kinderen aanwezig. De buitenruimte is volledig omheind.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
De slaapruimte
De opvangwoning heeft een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot anderhalf jaar welke is
afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. In de aparte opvangruimte (buiten) bevindt zich
een inpandige slaapkamer met 3 bedjes.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Groepssamenstelling
De gastouder heeft een registratie voor 6 kindplaatsen aangevraagd en zal in de praktijk op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00u-18.00u de opvang verzorgen van kinderen in
de leeftijd van 0 tot 12 jaar oud. De gastouder heeft zelf een kind van 3 jaar oud. Eigen kinderen
tot 10 jaar worden meegerekend. Hiermee voldoet de groepssamenstelling aan de actuele wet- en
regelgeving.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Achterwacht
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar. De gastouder heeft gezorgd voor een achterwacht in
geval van calamiteiten. Haar schoonmoeder en de partner van de gastouder zijn telefonisch
bereikbaar en kunnen in geval van een calamiteit binnen 15 minuten aanwezig z ijn op het
opvangadres.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
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Gebruikte bronnen:

Interview gastouder (Mw. Nijssen-Verber d.d. 24-04-2017)

Observaties (Binnen- en buitenobservatie)
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid'. Binnen
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:



Risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid
Meldcode kindermishandeling

Per aspect w orden eerst de feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De gastouder heeft twee door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder ondertekende actuele
risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid. De inventarisaties hebben plaatsgevonden op 13 03-2017 en op 11-05-2017 en zijn toegespitst op het specifiek adres.
De maatregelen uit het actieplan zijn in de praktijk uitgevoerd; er zijn onder andere 4 rookmelders
geplaatst, de kelderdeur is op slot en in de keuken is een traphekje geplaatst.
Ten tijde van de inspectie blijkt dat er een slaapruimte in de opvangruimte buiten is gemaakt
zonder directe aan- of afvoer van lucht naar buiten. In de slaapkamer bevinden zich geen
ramen. De gastouder laat zien dat er een rooster is geplaatst in het plafond van de slaapkamer. Dit
rooster staat echter niet in verbinding met de buitenlucht.
De toezichthouder heeft ten tijde van de inspectie aangegeven dat er onvoldoende maatregelen
zijn getroffen om aan te tonen dat er sprake is van een gezonde luchtkwaliteit. Daarom heeft de
toezichthouder middels overleg en overreding de mogelijkheid geboden om alsnog passende
maatregelen te nemen en contact gezocht met de afdeling Milieu van de GGD Limburg-Noord. De
adviseur van de afdeling Milieu heeft toegezegd om vervolgens een bezoek te brengen aan het
adres waar de gastouderopvang plaats vindt en geadviseerd om in de slaapruimte (buiten) een
directe verbinding met de buitenlucht te creëren. Dit advies is gebaseerd op de richtlijnen van het
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
De gastouder besluit dat kinderen boven op de slaapkamer ( in de woning van de gastouder)
kunnen slapen. Het advies van de toezichthouder is om alle kinderen (tijdelijk) boven te laten
slapen, totdat er een passende, adequate oplossing is voor de aan-en afvoer van verse lucht in de
slaapruimte (buiten).
De woning is startklaar voor exploitatie van de gastouderopvang.
Conclusie:
Uit het inspectiebezoek van de toezichthouder, een nieuwe risico -inventarisatie door het
gastouderbureau (overleg en overreding), overleg met de gastouder en het advies van de afdeling
Milieu, blijkt dat de houder van het gastouderbureau en de gastouder voldoende maatregelen
willen treffen om een gezonde en veilige slaapruimte voor de kinderen te creëren.

Meldcode kindermishandeling
Uit het gesprek met de gastouder blijkt, dat zij zeer goed de hoogte is van de vastgestelde
meldcode kindermishandeling. Ze weet te benoeme n wat haar rol en verantwoordelijkheid is als
gastouder. In haar vorige baan was de gastouder aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
De gastouder is daarnaast in staat concrete signalen te benoemen in relatie tot het herkennen van
kindermishandeling en geeft aan bij een vermoeden over te gaan tot actie.
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Of de gastouder daadwerkelijk handelt naar de meldcode of de wettelijke meldplicht kan niet
beoordeeld worden omdat een dergelijke situatie zich nog niet heeft voorgedaan.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview gastouder (Mw. Nijssen-Verber d.d. 24-04-2017)

Observaties (Binnen- en buitenobservatie)

Sociale kaart (Hoera Peel en Maas)

Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 13-03-2017/ 11-05-2017)

Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 13-03-2017/11-05-2017)

Meldcode kindermishandeling (Hoera Gastouderopvang)

afdeling Milieu

10 van 15

Definitief inspectierapport voorziening voor gastouderopvang onderzoek voor registratie 24 -04-2017
Nijssen Verber te Panningen

Overzicht getoetste inspectie-items
Gastouderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving
Gastouderopvang in de zin van de Wet
De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang vindt plaats in een gezinssituatie door een gastouder welke niet de ouder van de op te
vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder.
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders.
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gastouder in de zin van de Wet
De gastouder is 18 jaar of ouder.

(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder is niet inwonend bij de vraagouder.

(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder heeft ten behoeve van de opvang van kinderen geen personeel in dienst.
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder heeft geen kinderen die onderworpen zijn aan (voorlopige) ondertoezichtstelling. De
gastouder is niet ontheven uit het ouderlijk gezag. De gastouder is niet ontzet van het gezag.
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gastouder en naleving wet- en regelgeving
Een voorziening voor gastouderopvang 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 klimaat
Pedagogische praktijk
De gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan van het
gastouderbureau waarbij hij is aangesloten.
(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 16 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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 zijn huisgenoten zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is
afgegeven na 1 maart 2013.
(art 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Deskundigheid gastouder
De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling.
OF
De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari 2012 waaruit blijkt dat
de gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling aangewezen MBO -2
opleiding(en).

(art 1.56b lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 13 lid 1 sub a en lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10, 10a en 10b Regeling We t kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen)

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; a rt 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)

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)
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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 k waliteitseisen 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 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)

Meldcode kindermishandeling
De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode.
(art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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

: Hoera Gastouderopvang
: Kerkstraat 32
: 5981CG Panningen

Nijssen Verber, Dominique Anna Hendrika
Kerkstraat 36
5981CG Panningen
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

: Peel en Maas
: Postbus 7088
: 5980AB PANNINGEN

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

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
J. Pijls

24-04-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
11-05-2017
11-05-2017

: 11-05-2017
: 18-05-2017

14 van 15

Definitief inspectierapport voorziening voor gastouderopvang onderzoek voor registratie 24 -04-2017
Nijssen Verber te Panningen

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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