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Het onderzoek 

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

Beschouwing 
Gastouderbureau Tomtiedom Thuis heeft sinds 1 september 2018 geen gekoppelde gastouders. 
 
Op verzoek van het gastouderbureau en in overleg met de gemeente Oegstgeest blijft 
gastouderbureau Tomtiedom Thuis nog ingeschreven in het landelijk register. 
Houder heeft aangegeven dat als er vóór 1 juni 2020 geen invulling wordt gegeven aan 
gastouderbureau Tomtiedom Thuis, zij het gastouderbureau zal uitschrijven uit het landelijk 
register. 
 
Omdat er geen gekoppelde gastouders zijn heeft de toezichthouder een aangepaste inspectie 
uitgevoerd. 
Er heeft een telefonisch gesprek plaatsgevonden met de houder en er zijn enkele documenten 
beoordeeld. 
 
Gastouderbureau Tomtiedom Thuis voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
 

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

Personeel 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beide houders zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de 
houder. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder gastouderbureau 
 Personen Register Kinderopvang 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling die is toegespitst op de locatie. Als basis heeft 
houder de meldcode gebruikt van de branche-organisatie. 
De meldcode voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder gastouderbureau 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Versie 2019) 
 

Ouderrecht 
  
 

Informatie 

Op dit moment heeft de houder geen gekoppelde gastouders.  
 
Houder heeft een concept contract tussen gastouderbureau en vraagouder aangeleverd.  
Daarnaast heeft houder een concept offerte aangeleverd voor vraagouders. In de concept offerte is 
het uurbedrag voor de gastouder opgenomen. 
Eveneens worden hierin de bureaukosten opgenomen. 
 
Voor de opvang van kinderen zet de houder pedagogisch medewerkers in van Kinderopvang 
Tomtiedom. Hierom heeft het gastouderbureau geen contract opgesteld tussen gastouder en 
vraagouder. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview gastouder 
 Modelovereenkomst tussen vraagouder en gastouderbureau 
 Conceptofferte tussen gastouderbureau en vraagouder 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

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) 

De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor koppeling met de personen die werkzaam 
zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau exploiteert, de gastouder of 
voorgenomen gastouder en andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als 
de gastouder, voor zover dit tevens de opvanglocatie is, hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben 
alsmede de personen van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of 
zullen zijn op de opvanglocatie, inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van de houder van een gastouderbureau en de personen die werkzaam zijn bij een 
onderneming waarmee de houder een gastouderbureau exploiteert en na koppeling met de houder 
kunnen deze personen hun werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een gastouderbureau stelt voor de gastouders een meldcode vast waarin 
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt 
omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden 
geboden. 
De door de houder voor de gastouders vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door 
gastouders met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. een afwegingskader op basis waarvan gastouders het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen en dat hen in staat stelt te beoordelen of sprake 
is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden per gastouder bij de stappen, bedoeld onder a, 
inclusief vermelding van de gastouder die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan 
niet doen van een melding; 
d. specifieke aandacht, indien van toepassing, voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van gastouders vereisen; 
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop gastouders moeten omgaan met gegevens waarvan zij 
het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 
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Het door de houder van een gastouderbureau in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in art 8 lid 1 van het Besluit gastouderbureau, 
gastouders en Voorziening voor gastouderopvang; 
e. het beslissen over: 
   - het doen van een melding, en 
   - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 5 Wet kinderopvang; art 8 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een gastouderbureau 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; art 11b Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Tomtiedom Thuis 
Website : http://www.tomtiedom.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 

Gegevens houder 
Naam houder : Tomtiedom 
Adres houder : Rhijngeesterstraatweg 33 
Postcode en plaats : 2342AP Oegstgeest 
Website : www.tomtiedom.nl 
KvK nummer : 52231607 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Tettero 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oegstgeest 
Adres : Postbus 1270 
Postcode en plaats : 2340BG OEGSTGEEST 
 

Planning 
Datum inspectie : 21-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 12-12-2019 
Zienswijze houder : 16-12-2019 
Vaststelling inspectierapport : 16-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 06-01-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport. 
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