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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. 

De toezichthouder heeft dit onderzoek uitgevoerd volgens risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat 

niet alle voorwaarden zijn beoordeeld. 

Op basis van een risicoprofiel en de inspectiegeschiedenis heeft de toezichthouder de inhoud van 

het onderzoek bepaald. 

   

Onderstaande onderwerpen zijn tijdens dit onderzoek onderzocht en beoordeeld: 

• Pedagogisch beleid 

• Personeel 

• Veiligheid en gezondheid 

• Ouderrecht 

• Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

  

 Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder gesproken met een van de houders van het 

gastouderbureau. Het gastouderbureau heeft twee houders, een echtpaar. Een van de houders 

werkt vooral administratief op de achtergrond. De andere onderhoudt de contacten en voert de 

bezoeken uit. Het gastouderbureau heeft geen bemiddelingsmedewerkers in dienst. 

 

Beschouwing 

Algemene gegevens gastouderbureau ViaViela Amersfoort 

ViaViela Amersfoort is een franchisevestiging van ViaViela B.V. te Lieshout. Het gastouderbureau 

bemiddelt tussen vraagouders en gastouders en is gevestigd in Barneveld. Het gastouderbureau is 

momenteel verantwoordelijk voor de opvang van 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot jaar tot de 

leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 

Op het moment zijn er 3 gastouders bij ViaViela Amersfoort actief. 

 

Het bureau heeft twee houders, een echtpaar. De beide houders zijn ook houder van 

gastouderbureau ViaViela Barneveld/Wageningen. 

 

Momenteel bemiddeld ViaViela Amersfoort alleen nog familiaire gastouderopvang, veel grootouders 

met 1 of 2 kleinkinderen. Door natuurlijk verloop zal gastouderbureau ViaViela Amersfoort in de 

toekomst haar werkzaamheden beëindigen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• Jaarlijks onderzoek 2019; de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek 2020; de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek 2021; de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 23 augustus 2022 heeft het aangekondigde onderzoek plaatsgevonden. De toezichthouder heeft 

tijdens het inspectiebezoek gesproken met de houder. Tevens zijn de administratie en dossiers 

ingezien. De houder toont zich betrokken bij de gastouders, heeft kennis van de inhoud van de Wet 

kinderopvang en voert een goede administratie. 
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Conclusie 

De houder voldoet bij dit onderzoek aan alle getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch beleid 

 

Het gastouderbureau moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de 

houder duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang 

betekent: 

• Het bieden van emotionele veiligheid, 

• het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en 

• de overdracht van waarden en normen. 

 

Ook beschrijft de houder in het pedagogisch beleid hoeveel kinderen de gastouder opvangt en wat 

hun leeftijd is, en welke eisen gelden voor de opvang-woning. De houder is er verantwoordelijk 

voor dat de gastouders handelen volgens het pedagogisch beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder.  

Pedagogisch beleidsplan 

De houder heeft gezorgd voor een pedagogisch beleidsplan waarin alle wettelijk vereiste 

onderwerpen aan de orde komen, zo bleek tijdens een voorgaand onderzoek. Ouders en 

gastouders kunnen het pedagogisch beleidsplan terugvinden op de website en in het ouderportaal. 

De houder van het gastouderbureau is, in samenspraak met franchisegever, verantwoordelijk voor 

het algemeen beleid. De houder vertelt minimaal 4 gesprekken per jaar met de franchisegever te 

hebben over het algemeen beleid. 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 

onder andere: 

• De manier waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd. 

• De mogelijkheden voor kinderen om persoonlijke- en sociale competenties te ontwikkelen. 

• De wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 

• De selectiecriteria van de gastouders. 

• De eisen waaraan de opvanglocatie moet voldoen. 

 

Alle gastouders die zich aansluiten bij gastouderbureau ViaViela, moeten verplicht een aantal 

online cursussen volgen. In 2022 zijn dat: 

• De vier pedagogische basisdoelen 

• Hygiëne en persoonlijke verzorging 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (gekoppeld aan voortgangsgesprek werken 

met de meldcode formulier) 

• Basiscursus gastouderopvang  

 

Het pedagogisch beleid van ViaViela is opgenomen in de gastoudermap en deze heeft iedere 

gastouder in zijn/haar bezit. Daarnaast is het ook digitaal beschikbaar. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
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Pedagogische praktijk 

De houder besteedt op verschillende momenten aandacht aan het pedagogisch beleid. De houder 

bezoekt elke gastouder in ieder geval twee keer. De houder onderneemt direct actie bij 

pedagogische vragen van de gastouder of een signaal van een vraagouder. Bij twijfel over het 

pedagogisch handelen van een gastouder wordt een onverwacht bezoek aan de gastouder 

gebracht. Daarnaast is de houder goed bereikbaar voor vragen. 

 

Iedere gastouder heeft dit jaar opnieuw de basiscursus gastouderopvang moeten volgen. Deze is 

namelijk gekoppeld aan het nieuwe formulier jaarlijks voortgangsgesprek pedagogisch handelen. 

Voor het jaarlijkse voortgangsgesprek vult de gastouder het formulier in. Aan de hand van het 

ingevulde formulier vindt het gesprek tussen de houder en de gastouder plaats. De houder 

bespreekt:  

 

• Op welke wijze de gastouder invulling geeft aan het pedagogisch beleid. 

• Welke pedagogische doelen de gastouder heeft. 

• Wat gedaan moet worden om deze doelen te behalen. 

 

De vragen in het formulier zijn praktisch van aard. Er wordt stilgestaan bij de vier pedagogische 

basisdoelen van Marianne Riksen Walraven. Daarnaast is er aandacht voor: 

 

• Professionalisering/deskundigheidsbevordering. 

• Voor communicatie met ouders. 

• Voor de samenwerking met ViaViela. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarde. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (tijdens inspectiebezoek op 23 augustus 2022) 

• Informatiemateriaal voor ouders (oudergids) 

• Pedagogisch beleidsplan (Formulier 107.14 - Pedagogisch beleid - via website) 

• Formulier ViaViela: jaarlijks voortgangsgesprek- Pedagogisch handelen 
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Personeel 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De medewerkers van het gastouderbureau moeten een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) hebben en ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. De houder zorgt voor 

de koppelingen in het Personenregister Kinderopvang van gastouders en huisgenoten. 

 

De houder zorgt ervoor dat het gastouderbureau elke gastouder voldoende begeleidt. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder.  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De twee houders zijn geregistreerd en gekoppeld in het personenregister kinderopvang, zo blijkt 

uit het onderzoek. De houder heeft geen medewerkers in dienst. 

 

De toezichthouder heeft alle drie de gastouders aangesloten bij ViaViela Amersfoort gecheckt. Alle 

gastouders en inwonende volwassenen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en 

zijn gekoppeld. 

 

De houder vraagt standaard tijdens het bezoek aan de gastouders of er op korte termijn 

wijzigingen gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld kinderen die 18 jaar wonen of  uitwonende kinderen 

die weer thuis komen wonen. Op deze manier zorgt de houder er voor dat volwassen huisgenoten 

van gastouders staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

Personeelsformatie per gastouder 

De houder is op dit moment verantwoordelijk voor de bemiddeling en begeleiding van 20 

gastouders. De houder van het gastouderbureau draagt er zorg voor dat per gastouder op 

jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. Hieronder wordt in ieder 

geval verstaan: 

 

• De scholing en begeleiding van de gastouder. 

• De bemiddeling van de gastouder. 

• De uitvoering van de koppeling tussen de gastouder en de vraagouder. 

• Het voeren van intakegesprekken, koppelingsgesprekken en evaluatiegesprekken.  

• De administratie en het opstellen van overeenkomsten. 

• Het begeleiden van de gastouder rondom de inspecties van de GGD. 

• Het telefonisch beantwoorden van vragen van een gastouder. 

• Het uitvoeren en registreren van de jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 

• Het uitvoeren en registreren van het jaarlijks voortgangsgesprek. 

 

Conclusie 

De gastouder voldoet aan de voorwaarde. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder (tijdens inspectiebezoek op 23 augustus 2022) 

• Personenregister Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Het gastouderbureau moet zo veel mogelijk zorgen voor veilige en gezonde opvang door de 

gastouders. Daarom legt de houder van het gastouderbureau vast wat de risico’s zijn voor de 

veiligheid en gezondheid van kinderen. De houder maakt samen met de gastouder voor elke 

opvang-woning een risico-inventarisatie. De houder zorgt ervoor dat de gastouders handelen 

volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder bevordert de kennis en 

het gebruik van deze meldcode. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder.  

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt voor de start van de opvang opgesteld. 

Daarna wordt deze jaarlijks opnieuw uitgevoerd door de houder. Dit gebeurt in samenwerking met 

en in aanwezigheid van de gastouder. Zowel de gastouder als de houder ondertekenen de risico-

inventarisatie met bijbehorend actieplan. De houder beschrijft eventuele actiepunten concreet. Bij 

vastgestelde actiepunten spreekt de bemiddelingsmedewerker een termijn af met de gastouder 

waarna de bemiddelingsmedewerker controleert of de actie juist is uitgevoerd. 

 

Ieder jaar, tijdens een van de twee verplichte bezoeken van de houder aan de gastouder, wordt de 

risico-inventarisatie opnieuw besproken. De houder bekijkt of de situatie in de praktijk nog steeds 

overeenkomt met de situatie zoals deze is opgenomen in de inventarisatie. Er wordt gekeken of er 

wijzigingen zijn geweest die niet eerder gemeld zijn, bijvoorbeeld: 

 

• Het plaatsen van speeltoestellen, 

• Het plaatsen van (tijdelijke) zwembaden, 

• Verbouwingen in de woning of de tuin. 

 

De houder kijkt ook of er aanpassingen nodig zijn op basis van het gedrag of de leeftijd van 

kinderen. De houder zorgt dat de risico-inventarisatie door de vraagouders is in te zien. 

 

Iedere gastouder moet de online cursus "Hygiëne persoonlijke verzorging" volgen. Deze cusus 

maakt de gastouder nog meer bewust van de gezondheidsrisico's op de opvanglocatie. De cursus 

besteedt  aandacht aan hoe je risico’s kunt verkleinen. 

 

Kenniswijzer 

In de online Kenniswijzer van gastouderbureau ViaViela staan informatieve documenten. Deze 

documenten zijn voor zowel de gastouder als de vraagouder. Onderwerpen zijn onder andere 

• Infectieziekten schema 

• Giftige stoffen en planten 

• Protocol veilig slapen 

• Veilig speelgoed 

• Voedingsadvies 

• Hoofdluis 

De documenten worden up to date gehouden door het hoofdkantoor van het gastouderbureau.  
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Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder gebruikt de meest recente meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de 

Brancheorganisatie. Het afwegingskader is opgenomen in de meldcode. ViaViela heeft de Meldcode 

toegespitst op de eigen organisatie. Op basis van dit kader kunnen het gastouderbureau en de 

gastouder de afweging maken om: 

 

• Hulp te bieden. 

• Hulp te organiseren en/of 

• Een melding te maken bij Veilig Thuis. 

 

Bevorderen van de kennis en het gebruik  

Er zijn verschillende registratieformulieren beschikbaar voor de gastouder. Een samenvatting van 

de  meldcode zit in de gastoudermap. Kindermishandeling en de stappen van de meldcode zijn 

vaste onderwerpen in het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder. 

 

De gastouder moet voorafgaand aan het voortgangsgesprek een formulier over werken met de 

meldcode invullen. Vragen in dit formulier gaan over signaleren, het voeren van gesprekken en 

bijvoorbeeld over de privacy. Tevens wordt het formulier door de houder gebruikt voor een 

algemeen overzicht over de gastouderopvang. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huisregels, 

communicatie met ouders en samenwerking met ViaViela. 

 

Bij een bezoek aan de gastouder stelt de houder verdiepingsvragen om te toetsen of de gastouder 

de inhoud heeft begrepen. Het ingevulde vragenformulier helpt de houder om dit goed voor te 

kunnen bereiden. De gastouder heeft verder de verplichting om tweejaarlijks een onlinecursus te 

doen. Deze moet met voldoende resultaat worden afgesloten. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarde. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (tijdens inspectiebezoek op 23 augustus 2022) 

• Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (steekproef bij een gastouder) 

• Formulier ViaViela: Jaarlijks voortgangsgesprek- Werken met de Meldcode 
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Ouderrecht 

 

De houder van het gastouderbureau moet ouders informeren over welk deel van het betaalde 

bedrag naar het gastouderbureau en welk deel naar de gastouder gaat. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder.  

Informatie 

De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien: 

• Welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) 

• Welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (tijdens inspectiebezoek op 23 augustus 2022) 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

 

De toezichthouder heeft in dit hoofdstuk onderzocht of de houder in ieder geval tweemaal per jaar 

het opvangadres bezoekt. Tevens heeft de toezichthouder onderzocht of het jaarlijkse 

voortgangsgesprek onderdeel is geweest van een van deze bezoeken. Ten slotte heeft de 

toezichthouder onderzocht of vraagouders ieder jaar mondeling een evaluatie hebben met de 

houder en of de houder dit ook schriftelijk heeft vastgelegd. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder.  

Kwaliteitscriteria 

Huisbezoeken 

De bemiddelingsmedewerker bezoekt elke gastouder minimaal twee keer per jaar. Bij 

bijzonderheden bezoekt de bemiddelingsmedewerker de gastouder vaker. Tijdens het bezoek wordt 

in ieder geval besproken: 

• De voortgang van de opvang.  

• De risico-inventarisaties. 

 

De bemiddelingsmedewerker evalueert de opvang jaarlijks mondeling met de vraagouders. Deze 

evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd. De toezichthouder heeft drie evaluaties steekproefsgewijs 

ingezien. 

 

Mondelinge evaluatie vraagouders  

Ieder jaar vindt er een evaluatie plaats met de vraagouder. Deze voert de houder uit aan de hand 

van het formulier jaarlijkse evaluatie ouder. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Professionaliteit gastouder 

• Communicatie gastouder 

• Pedagogische kwaliteiten gastouder 

• Creativiteit gastouder 

• Is er iets in de opvangsituatie wat de ouder graag anders zou willen zien 

• Wijzigingen persoonlijke situatie ouder die van belang zijn voor de kinderopvangtoeslag 

• Vragen/opmerkingen over de administratie. 

 

In de planningsmodule is te zien aan welke vraagouders de houder een vragenlijst aangeboden 

heeft. De houder krijgt via de planningsmodule bericht als één van de vraagouders de vragenlijst 

ingevuld heeft. Vervolgens bespreekt de bemiddelingsmedewerker de vragenlijst telefonisch met 

de vraagouder. De houder bewaart alle verslagen digitaal. De houder legt alle contactmomenten 

vast in het digitale systeem. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (tijdens inspectiebezoek op 23 augustus 2022) 

• Verslag(en) intakegesprek(ken) met vraagouder(s) (ingezien tijdens inspectiebezoek) 

• Verslag(en) jaarlijks(e) bezoek(en) en voortgangsgesprek(ken) (ingezien tijdens 

inspectiebezoek) 
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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) 

 
 

Pedagogische praktijk 

De houder van een gastouderbureau voert een zodanig beleid dat alle bij zijn gastouderbureau 

aangesloten gastouders een pedagogisch beleid uitvoeren dat in de praktijk leidt tot verantwoorde 

gastouderopvang. 

(art 1.49 lid 4a en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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 het leggen van een koppeling met de in 

artikel 1.50, derde lid van de Wet kinderopvang genoemde personen, inclusief hemzelf en met de 

in artikel 1.56b, derde lid van de wet bedoelde personen. 

(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) 

 
 

Personeelsformatie per gastouder 

De houder van het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op 

jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. 

(art 1.56 lid 7 Wet kinderopvang; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder van een gastouderbureau organiseert zijn werkzaamheden zodanig dat alle bij zijn 

gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid. De houder voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de 

gezondheid van de op te vangen kinderen op het adres waar de opvang plaatsvindt door de 

gastouder zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico’s 

die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich brengt. Dit 

gebeurt samen met de gastouder. Daartoe draagt de houder er zorg voor dat elk adres waar 

opvang plaatsvindt ten minste één keer per jaar wordt bezocht door een bemiddelingsmedewerker 

werkzaam bij het gastouderbureau. 

(art 1.49 lid 4 onder a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie van de 

voorziening voor gastouderopvang de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van 

kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich meebrengt, beschrijft. De risico’s die 

in ieder geval beschreven moeten worden zijn de risico’s op het terrein van: verbranding, 

vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken, snijden, 

ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. 

(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2, 3 en 6 Besluit kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder a en b Regeling 

kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat samen met de gastouder in het plan 

van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden 

genomen in verband met de beschreven veiligheid- en gezondheidsrisico’s. 

(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid en 

gezondheid inzichtelijk is voor de vraagouders. 

(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 
 

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 
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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) 

 

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) 

 

De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

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) 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

 

Kwaliteitscriteria 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het 

gastouderbureau in ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder 

plaatsvindt bezoekt. Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één 

van deze bezoeken. 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder d en f en 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 
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De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de gastouderopvang jaarlijks 

mondeling met de vraagouders wordt geëvalueerd en legt de evaluatie schriftelijk vast. 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : ViaViela Amersfoort 

Website : http://www.viaviela.nl 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : Haverkamp h.o.d.n ViaViela 

Adres houder : Molecaten 51 

Postcode en plaats : 3772 LJ Barneveld 

Website : www.viaviela.nl/barneveld 

KvK nummer : 08165941 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ Arnhem 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Esther Lammers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Barneveld 

Adres : Postbus 63 

Postcode en plaats : 3770 AB BARNEVELD 

 

Planning 

Datum inspectie : 23-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 02-09-2022 

Zienswijze houder : 06-09-2022 

Vaststelling inspectierapport : 16-09-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 16-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 23-09-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Door het open en prettig verlopen inspectiebezoek zijn de verschillende aspecten uit de Wet 

Kinderopvang doorgesproken . 

ViaViela Amersfoort heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, waardoor wij ook in 2022 weer 

hebben kunnen voldoen aan alle onderzochte domeinen.  

De persoonlijke en professionele werkwijze in de begeleiding van ouders en gastouders speelt 

hierin een grote rol.  

De tips en tools van de toezichthouder tijdens het gesprek geeft ons de mogelijkheid de kwaliteit 

van de Gastouder Opvang nog meer te kunnen waarborgen.  

  

 

 

 

 

 

 

 


