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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Algemeen: 
Alles Kits is sinds maart 2012 een kleinschalig gastouderbureau (GOB) te Oudkarspel, gemeente 

Langedijk. Mevrouw P. Does is de houder en tevens de bemiddelingsmedewerker van het GOB. 
Mevrouw P. Does heeft een pedagogische achtergrond qua opleiding en werkervaring. 
  
Inspectiehistorie: 
Tijdens het inspectiebezoek in 2012 zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
Ten tijde van het inspectiebezoek in 2013 is een tekortkoming geconstateerd m.b.t. de meldcode. 
Hierop heeft gemeente Langedijk geen vervolg actie ondernomen. 

Tijdens de jaarlijkse inspectie op 15 juli 2014 zijn overtredingen geconstateerd in het domein 

Ouderrecht en het domein Kwaliteitscriteria gastouderbureau. 
  
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Langedijk op 9 september 2014 een aanwijzing 
verstuurd aan de houder van GOB Alles Kits met daarin een hersteltermijn. De GGD heeft in mei 
2015 na overleg met gemeente Langedijk opdracht gekregen tot het uitvoeren van een nader 

onderzoek. 
  
Inspectie: 
Op 26 mei 2015 is in opdracht van de gemeente Langedijk een nader onderzoek uitgevoerd bij 
GOB Alles Kits, omdat tijdens het inspectiebezoek op 15 juli 2014 is gebleken dat niet aan alle 
voorwaarden uit de Wet kinderopvang werd voldaan. 
  

Tijdens het nader onderzoek heeft een gesprek met de houder mevrouw P. Does plaatsgevonden 
en zijn benodigde documenten ingezien. 
  
Conclusie: 
De tekortkomingen zijn verholpen. GOB Alles Kits voldoet aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Ouderrecht 

 
Tijdens de inspectie van juli 2014 is een overtreding binnen dit domein geconstateerd: 
  
Kopie uit definitief inspectierapport GOB regulier onderzoek d.d. 15-07-2014: 
Ouders dienen in de gelegenheid te worden gesteld medezeggenschap te kunnen uitoefenen. 

Maar het is nog niet gelukt om een oudercommissie in te stellen. 
De houder werft leden tijdens intakegesprekken en via de website. 
  
 
Oudercommissie 
 
Constatering ten tijde van nader onderzoek  26 mei 2015 na inzage documenten en interview met 

de houder: 
Naar aanleiding van de inspectie zijn de aanwezige notulen van de oudercommissie gelezen. 
De oudercommissie van GOB Alles Kits  bestaat momenteel uit 2 leden. De oudercommissie heeft 
het reglement oudercommissie ondertekend. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau (Mevrouw P. Does) 

  Reglement oudercommissie (Versie 2014 en huishoudelijk reglement versie 2014) 
  Notulen oudercommissie (29 oktober 2014 en 6 mei 2015) 
  Website (www.alleskits.info) 
  Nieuwsbrieven (7 juni 2015) 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
Tijdens de inspectie van juli 2014 is een overtreding binnen dit domein geconstateerd: 

  
Kopie uit definitief inspectierapport GOB regulier onderzoek d.d. 15-07-2014: 
De Wet kinderopvang verbiedt gastouderopvang door personen van wie de eigen kinderen 
(voorlopig) onder toezicht zijn gesteld. 
Het gastouderbureau moet dit ook nagaan. 
Door ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de houder van het gastouderbureau 

bekend te zijn met de gestelde aanvraagvoorwaarden en het 'Aanvraagformulier Registratie 
Gastouderopvang' volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Met de ondertekening van het 
aanmeldformulier wordt verklaard dat de gastouder geen kinderen onder toezicht heeft staan. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 

Constatering ten tijde van nader onderzoek 26 mei 2015 na inzage documenten en interview met 

de houder: 
De houder heeft de controle of de gastouder eigen kinderen heeft die onder toezicht zijn gesteld of 
uit de ouderlijke macht zijn ontzet, opgenomen in het contract dat wordt ondertekend door de 
gastouder. Tevens is het als vraag opgenomen in het intakeformulier. Aan de gastouders die al in 
dienst waren voor deze beleidsmatige aanpassing, heeft de houder een e-mail gestuurd met het 
verzoek aan de gastouder te bevestigen dat eigen kinderen niet onder toezicht zijn gesteld of uit 

de ouderlijke macht zijn ontzet. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau (Mevrouw P. Does) 
 Overeenkomst gastouder en GOB. 
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Inspectie-items 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de gastouder. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Alles Kits 

Website : http://www.alleskits.info 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Patricia Does 
KvK nummer : 37145623 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw E. Horvath 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Langedijk 
Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE 
 

Planning 
Datum inspectie : 26-05-2015 
Opstellen concept inspectierapport :  
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-06-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 24-06-2015 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-06-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 25-06-2015 
 
 

 


