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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 interview met enkele gastouders; 

 gesprek met de houder (en bemiddelingsmedewerker). 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

 pedagogisch beleid; 

 personeel; 

 veiligheid en gezondheid; 

 ouderrecht. 

 

Bij het volgende hoofdstuk is aan één voorwaarde niet voldaan aan de gestelde kwaliteitseis: 

 kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht: koppelingsgesprek op locatie. 

 

Dit wordt nader toegelicht in het betreffende hoofdstuk verderop in dit rapport.  

 

Gastouderbureau ViaViela Den Bosch is actief in de bemiddeling en begeleiding van vraagouders en 

gastouders en is gevestigd in de gemeente Sint-Michielsgestel. Het gastouderbureau is een VOF 

bestaande uit twee bestuurders die beide houder zijn. Beide houders zijn tevens werkzaam als 

bemiddelingsmedewerker. 

 

Op het moment van inspectie worden er in totaal 448 kinderen opgevangen van 297vraagouders 

bij 150 geregistreerde gastouderopvanglocaties door 130 gastouders. Er wordt opvang geboden bij 

zowel gastouders thuis als bij vraagouders thuis. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

4 oktober 

2018 

Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 



 

 

4 van 22 

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 08-11-2022 

ViaViela Den Bosch te Sint-Michielsgestel 

 

3 juli 2019 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet, na herstelaanbod op het item kwaliteitscriteria, 

aan alle getoetste voorwaarden. 

12 oktober 

2020 

Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Binnen het 

domein 'Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht ' op het item 

kwaliteitscriteria zijn verzachtende omstandigheden aangemerkt 

vanwege corona overmacht. Het betreft hier de voorwaarde dat de 

opvanglocatie van de gastouder in ieder geval tweemaal per jaar 

wordt bezocht. 

1 juni 2021 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 

Huidig onderzoek  

In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft op dinsdag 9 november 2022 een 

aangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij gastouderbureau ViaViela Den Bosch. Dit onderzoek 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

 documenten-onderzoek (o.a. inhoud pedagogisch beleid, inhoud overeenkomsten, enz.); 

 steekproef van de dossiers van enkele gastouders ten behoeve van de verplichte 

documentatie/compleetheid van het dossier; 

 steekproef personen register kinderopvang ter controle dat deze en andere structureel 

aanwezigen zijn ingeschreven en gekoppeld in het personen register kinderopvang aan het 

GOB; 

 gesprek met de houder en de bemiddelingsmedewerker; 

 query's belastingdienst: inzicht in de opvang-gegevens van de aangesloten gastouders (o.a. 

opvanguren, uurtarief en aantal gekoppelde vraagouders); 

 telefonisch interview met 5 aangesloten gastouders; 

 uitkomsten van de onderzoeken bij de bij dit bureau aangesloten gastouders. 

 

Uitkomsten interview gastouders 

Er zijn met 5 gastouders interviews geweest om ervaringen van hen omtrent de begeleiding van 

het gastouderbureau te beluisteren. Hierin komen de volgende bijzonderheden uit: 

 alle gastouders geven aan tevreden te zijn over de financiële afwikkeling; 

 alle gastouders geven aan dat het bureau goed bereikbaar is, ook tijdens de vakantieperiode; 

 drie gastouders geven aan dat er een voldoende rijk aanbod is wat betreft trainingen en 

cursussen en dat de inhoud tegemoet komt aan de interesses, twee gastouders geven aan 

nooit trainingen te volgen; 

 drie van de vijf gastouders geven aan dat het bureau hen 2 keer per jaar bezoekt en twee 

gastouder verklaren dat het gastouderbureau bij hen eenmaal per jaar komt, uit de controle 

van het dossier is te zien dat er twee geregistreerde momenten zijn vastgelegd; 

 alle gastouders geven aan dat de bezoeken bij hen aangekondigd plaatsvinden, de houder 

verklaart hierover dat indien deze dit nodig acht wel onaangekondigde bezoeken uitvoert maar 

dat dit geen standaard werkwijze is; 

 het bureau wordt gemiddeld genomen gewaardeerd met een 8,8; 

 eenmaal is aangegeven dat het bureau extra ondersteuning biedt in het geval er een 

bijzondere situatie is.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch beleid 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch beleid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 pedagogisch beleid; 

 pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan (107.15) waarin de voor het gastouderbureau 

kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: 

 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, 

 de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale 

competentie, 

 de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaats vindt, 

 het aantal en de leeftijden van de kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen, 

 de eisen die gesteld worden aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Pedagogische praktijk 

Werkwijze gastouderbureau  

Elke gastouder ontvangt bij de start van de bemiddelingsrelatie een map met daarin onder andere 

het pedagogisch beleidsplan, dat samen met de bemiddelingsmedewerker wordt doorgenomen. De 

nieuwste versie van het pedagogisch beleidsplan plan is altijd digitaal beschikbaar middels het 

online gastouderportaal van ViaViela (mijngastouderburo). 

 

De houder geeft aan dat de gastouders minimaal twee maal per jaar worden bezocht. Dan wordt 

het handelen van de gastouder besproken en indien nodig extra begeleiding geboden aan de 

gastouder. In de jaarlijkse evaluatie (voortgangsgesprek) met de gastouder is het handelen van de 

gastouder altijd onderdeel van gesprek evenals het pedagogisch beleidsplan. 

 

Uitkomst steekproeven in de praktijk  

In 2022 zijn tot op heden reeds 58 gastouders bezocht welke zijn aangesloten bij dit bureau, het 

betreft zowel jaarlijkse onderzoeken als onderzoeken voor registratie. Bij alle voorzieningen is het 

oordeel dat de gastouder voldoende op de hoogte is van de inhoud van het pedagogisch beleid en 

blijkt de pedagogische praktijk van de gastouders in de praktijk te voldoen aan de wettelijke 

eisen.  

 

Uitkomsten telefonische interview 

De gastouders geven aan over het algemeen tevreden te zijn over de kennis van de houders en de 

begeleiding van hen voor wat betreft pedagogiek en het beleid. Zij ervaren dat zij de houders 

makkelijk kunnen bereiken indien er vragen zijn of ondersteuning gewenst is.  
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Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (gastouders) 

 Pedagogisch beleidsplan (Versie 107.15) 

 Inspectierapporten aangesloten gastouders  
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Personeel 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 personeelsformatie per gastouder. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beide houders (tevens beide bemiddelingsmedewerkers) zijn ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder gekoppeld aan de 

organisatie. 

 

Uit de 10 beoordeelde dossiers blijkt dat de gastouders en personen van 18 jaar en ouder die 

structureel tijdens opvanguren op de opvanglocatie aanwezig zijn of zullen zijn en/of andere 

personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder hun hoofdverblijf 

hebben, zijn ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister kinderopvang. 

 

Door middel van een steekproef heeft de toezichthouder vastgesteld, dat medewerkers van het 

gastouderbureau/gastouders met hun werkzaamheden zijn begonnen nadat ze zijn gekoppeld aan 

het gastouderbureau. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Personeelsformatie per gastouder 

De toezichthouder heeft een steekproef gehouden onder 3 gastouders; daaruit is gebleken dat het 

gastouderbureau er zorg voor draagt dat op jaarbasis per gastouder ten minste 16 uur wordt 

besteed aan begeleiding en bemiddeling. 

 

De houder heeft per gastouder een overzicht laten zien van alle  geregistreerde contactmomenten 

waaruit dit blijkt, veel daarvan zijn digitaal verwerkt in het dossier van de gastouder/vraagouder. 

In dit overzicht komt bijvoorbeeld aan de orde: 

 risico-inventarisatie; 

 intake-, koppelings-, evaluatiegesprek; 

 huisbezoeken; 

 contactmomenten: e-mail / whatsapp / telefonisch;  

 cursussen die een gastouder al dan niet volgt; 

 administratie / facturen; 

 ondersteuning bij GGD-inspecties; 

 bijwerken dossier in geval van wijzigingen. 

 

De daadwerkelijke werkzaamheden aan begeleiding en bemiddeling die per gastouder worden 

ingezet zijn variabel. Op basis van het gesprek met de houder, de gespreksverslagen en de 

telefonische interviews is het aannemelijk dat er ten minste 16 uur aan begeleiding en bemiddeling 

wordt besteed per gastouder.   
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Op dit moment zijn er twee bemiddelingsmedewerkers/houders die de begeleiding van gastouders 

en de bemiddeling op zich nemen (uitvoeren risico-inventarisaties, evaluatie- intake- en 

koppelingsgesprekken, huisbezoeken, enz.). 

Een houder verricht binnendienstwerkzaamheden op kantoor waaronder intakes met nieuwe 

vraagouders, evaluaties met vraagouders en ondersteund bij plannen van afspraken en matchen 

van vraag en aanbod. De andere houder houdt zich bezig met buitendienstwerkzaamheden en 

voert de locatiebezoeken uit (onder andere voortgangsgesprekken met gastouders, uitvoering 

risico-inventarisaties, koppelingsgesprekken met nanny's, enz.) 

 

Uitgaande van twee bemiddelingsmedewerkers die beide 36 uur werken, is te concluderen dat er 

voldoende formatie is om alle aangesloten gastouders te voorzien van minimaal 16 uur begeleiding 

en bemiddeling in één jaar. In één jaar is, gezien het aantal gastouders, 2080 uur nodig aan 

personeelsformatie. Er is 3312 uur aan formatie beschikbaar(op basis van 46 weken).  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder gastouderbureau 

 Interview houder 

 Personenregister Kinderopvang 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

 mijngastouderburo (dossier gastouders / vraagouders) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

 risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid; 

 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Uit een steekproef van 5 dossiers van de aangesloten gastouders blijkt dat: 

 Iedere opvanglocatie voor start en vervolgens ieder jaar wordt bezocht voor het uitvoeren van 

de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het opstellen van een plan van aanpak 

(steekproef van bezochte data); 

 De bemiddelingsmedewerker samen met de gastouder de risico-inventarisatie veiligheid en 

gezondheid heeft gemaakt en dat de risico's zijn besproken (te zien middels systeem GOB); 

 De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is inzichtelijk voor de vraagouder (in te zien 

middels het ouderportaal en de app voor de gastouder). 

 

Steekproeven in de praktijk  

Uit een overzicht over de uitgevoerde steekproeven bij gastouders (N = 58) blijkt het volgende:  

 alle risico-inventarisaties zijn niet ouder dan één jaar;  

 46 keer hangen de rookmelders conform de gestelde eisen, 12 keer niet. 

 51 keer is als voldoende beoordeeld dat de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is 

uitgevoerd in elke voor de kinderen toegankelijke ruimte en/of bevat alle aanwezige risico's en 

7 keer niet.  

 

Alle overtredingen zijn middels herstelaanbod opgelost tijdens de looptijd van de onderzoeken en 

zijn hiermee niet aangemerkt als zwaarwegende overtredingen. Daarnaast zijn sommige 

overtredingen voortkomend uit handelen van een gastouder en niet zo zeer voorkomend uit het 

handelen van het gastouderbureau. 

Bij één steekproef bij een voorziening van gastouderopvang is bij geconstateerde overtredingen 

geen herstelaanbod toegepast wegens de hoeveelheid en aard van de overtredingen (onder andere 

rooklucht, geen preventieve maatregel vallen van hoogte/trap, geen beveiliging stopcontacten, 

verschoningshygiëne, enz.)  

 

Deze uitkomsten hebben geen directe invloed op de het oordeel. Wel dient deze input als 

aandachtspunt voor het gastouderbureau voor wat betreft de uitvoering in de praktijk. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst oudercommissie 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (gastouders) 

 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 

 Inspectierapporten aangesloten gastouders (2022) 
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Ouderrecht 
 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 oudercommissie; 

 klachten en geschillen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Informatie 

De houder van een gastouderbureau informeert vraagouders en eenieder die daarom verzoekt over 

het te voeren beleid. Daarnaast draagt de houder zorg voor een goede bereikbaarheid van het 

gastouderbureau voor de vraagouder en de gastouder en informeert de vraagouders en gastouders 

hierover. 

 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 

aandacht van de ouders, dit is terug te vinden op de website. Tevens wordt de mogelijkheid om 

geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de 

ouders gebracht. Dit is terug te vinden in de klachtenregeling.  

 

Het meest recente inspectierapport is terug te vinden op de website. Tevens zijn de 

inspectierapporten van aansloten gastouders middels een link naar het landelijke register 

kinderopvang in te zien. 

 

De houder 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. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld, die bestaat uit 2 leden, allemaal vraagouder. Er is 

een reglement oudercommissie vastgesteld. De oudercommissie komt minimaal eens per jaar bij 

elkaar en tussentijds wanneer er beleidswijzigingen zijn. Daarnaast is er een centrale 

oudercommissie ingesteld waarnaar diverse algemene zaken zijn gemandateerd (onder andere 

prijswijzigingen). 

 

Het ouderadviesrecht ligt niet ter beoordeling voor aan de toezichthouder. In artikel 1.61 lid 1 Wko 

is geregeld waar toezicht op wordt gehouden. Artikel 1.60 Wko (waar het ouderadviesrecht is 

geregeld) is in dit artikel uitgesloten van toezicht door de GGD.   

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Klachten en geschillen 

Er is geen klachtenjaarverslag opgesteld over de klachten in het jaar 2021 omdat er geen klachten 

zijn geweest, aldus de houder. Het opstellen van een klachtenjaarverslag is dan geen verplichting, 

de bijbehorende voorwaarden zijn daarom niet beoordeeld. 
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Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder gastouderbureau 

 Vragenlijst oudercommissie 

 Interview houder 

 Reglement oudercommissie 

 Informatiemateriaal voor ouders (Informatiebrochure, pedagogisch beleid) 

 Website (https://www.viaviela.nl/) 

 Klachtenregeling (114.10) 

 Aansluiting geschillencommissie 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 

In het hoofdstuk ‘Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht’ beoordeelt de toezichthouder de 

volgende onderwerpen: 

 Kwaliteitscriteria. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Kwaliteitscriteria 

Verantwoorde opvang 

De houder draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang beoordeeld wordt 

hoeveel kinderen, van welke leeftijd verantwoord opgevangen kunnen worden. Er wordt onder 

andere rekening gehouden met het aantal en de leeftijden van de eigen kinderen, het aantal en de 

leeftijden van kinderen die via een ander gastouderbureau worden opgevangen, de inrichting en 

oppervlakte van de binnen- en buitenruimte, de ervaring en draagkracht van de gastouder en 

mogelijk ondersteunende personen van de gastouder zoals stagiairs of partners. Tevens wordt er 

op gelet dat de gastouder door het aantal kinderen niet belemmerd mag zijn om met de kinderen 

buiten te gaan spelen of te gaan wandelen. Het beleid met betrekking tot de bepaling van het 

maximaal aantal kinderen per locatie is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. 

 

Huisbezoeken 

Ieder opvangadres wordt minstens tweemaal per jaar bezocht, waarbij het jaarlijkse 

voortgangsgesprek met de gastouder en de uitvoering van de risico-inventarisatie veiligheid en 

gezondheid een onderdeel zijn van deze bezoeken. Tijdens deze huisbezoeken wordt tevens 

getoetst of de voorziening voor gastouderopvang over voldoende speel- en slaapruimte beschikt, of 

er voldoende buitenspeelmogelijkheden zijn afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen, of de voorziening is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders 

en of de voorziening te allen tijde rookvrij is. In principe vinden deze bezoeken aangekondigd 

plaats, tenzij er zorgen zijn omtrent een gastouder. In dat geval kan ervoor gekozen worden om de 

gastouder onaangekondigd te bezoeken. 

 

Uit de 3 beoordeelde dossiers blijkt dat ieder adres waar opvang geboden wordt minimaal 2 keer 

per jaar wordt bezocht: 

 Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd; 

 Jaarlijks wordt een voortgangsgesprek met de gastouder uitgevoerd (verslagen hiervan zijn 

ingezien). 

 

Evaluatie met vraagouders 

Uit de 2 beoordeelde dossiers en het gesprek met de houders blijkt dat er jaarlijks een evaluatie 

met vraagouders plaats vindt, dit middels een (digitale) vragenlijst. Deze vragenlijsten worden op 

kantoor beoordeeld op inhoud en hierbij worden alle ouders naar aanleiding hiervan na gebeld. Dit 

zodat er ook mondeling geëvalueerd wordt met vraagouders. Als ouders niet opnemen, wordt de 

voicemail ingesproken met het verzoek om terug te bellen voor een mondelinge evaluatie. De 

houder geeft aan dat er daadwerkelijk met 50% van de vraagouders een mondelinge evaluatie 

plaats vindt omdat ongeveer de helft van de vraagouders niet terugbelt.  

 

Intake- en koppelingsgesprek 

De houder heeft de volgende werkwijze wat betreft het houden van intakegesprekken met nieuwe 

gastouders: 
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 Indien de gastouder voornemens is om op te gaan vangen bij de vraagouders in huis, vindt het 

intakegesprek plaats op kantoor van het gastouderbureau; 

 Indien de gastouder voornemens is op te gaan vangen in de eigen woning, vindt het 

intakegesprek plaats in de woning van gastouder.  

 

De houder heeft de volgende werkwijze wat betreft het houden van intakegesprekken met 

vraagouders: 

 Indien het gastouderbureau een aanvraag ontvangt van een vraagouder welke op zoek is naar 

gastouderopvang wordt er telefonisch contact opgenomen om de vraag verder te bespreken en 

om verder uitleg te geven over tarieven en werkwijze. Er wordt een digitaal intakeformulier 

verstuurd, ingevuld en teruggestuurd door de vraagouder. Hierna gaat het gastouderbureau op 

zoek naar een geschikte gastoudervoorziening; 

 Indien het gastouderbureau een aanvraag ontvangt van een vraagouder welke op zoek is naar 

een nanny in huis, vindt het intakegesprek plaats in de woning van de vraagouders; 

 Indien er een match is gemaakt tussen gastouder en vraagouders, vindt er een intakegesprek 

plaats tussen gastouder en vraagouders op de locatie waar de opvang zal plaats vinden. Deze 

afspraak wordt door de vraagouders en gastouder zelf gepland.  

 

Voor wat betreft koppelingsgesprekken heeft de houder de volgende werkwijze: 

 Indien de opvang gaat plaats vinden op het adres van de vraagouders, is de houder aanwezig 

bij de koppelingsgesprekken en hiervan wordt een verslag gemaakt; 

 Indien de gastouder gaat opvangen in de eigen woning, is de houder hier niet fysiek bij 

aanwezig maar draagt er zorg voor dat er digitaal stukken (onder andere overeenkomsten) in 

orde zijn die de gastouder samen met de vraagouder(s) kan invullen en ondertekenen. Indien 

nodig kan er digitaal via teams of telefonisch ondersteund worden door de houder.  

 

Hieruit is te concluderen dat de houder niet aanwezig is bij alle koppelingsgesprekken, dit komt 

niet overeen met de wet- en regelgeving welke stelt dat een houder altijd aanwezig dient te zijn bij 

een koppelingsgesprek tussen gastouder en vraagouder op de opvanglocatie. Derhalve voldoet dit 

niet. De houder verklaart hierover dat de kwaliteit van de opvang en de begeleiding niet in het 

geding is omdat er door middel van andere manieren (bijvoorbeeld digitale ondersteuning) zorg 

wordt gedragen voor een gedegen ondersteuning, begeleiding en het toezien op de kwaliteit bij een 

voorziening van gastouderopvang. De houder staat achter deze werkwijze en een herstelaanbod is 

om deze reden niet aangenomen.  

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan alle getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een koppelingsgesprek plaatsvindt bij 

een koppeling tussen vraag- en gastouder bij de voorziening voor gastouderopvang. Dit gesprek 

wordt gevoerd door een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. 

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

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

voorzieningen voor gastouderopvang) 
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Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder gastouderbureau 

 Interview gastouder/houder voorziening 

 Interview houder 

 Schriftelijke overeenkomst(en) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Informatiemateriaal voor ouders (Informatiebrochure, pedagogisch beleid) 

 Overzicht ingeschreven kinderen 

 Overzicht gekoppelde kinderen 

 Jaaroverzicht/maandoverzicht per (vraag-)ouder 

 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 

 Verslag(en) intakegesprek(ken) met gastouder(s) 

 Verslag(en) intakegesprek(ken) met vraagouder(s) 

 Verslag(en) koppelingsgesprek(ken) 

 Verslag(en) jaarlijks(e) bezoek(en) en voortgangsgesprek(ken) 

 Inspectierapporten aangesloten gastouders (2022) 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een 

beschrijving van: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 

mogelijkheden voor kinderen om persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen en de wijze 

waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 

(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art 12a lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang) 

 

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

aantal kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen. 

(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art 12a lid 1 onder b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang) 

 

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

eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld. 

(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art 12a lid 1 onder c Regeling 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) 
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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) 

 

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. 
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(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) 

 

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) 

 

De houder van een gastouderbureau informeert vraagouders en eenieder die daarom verzoekt over 

het te voeren beleid. 

(art 1.54a lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het 

gastouderbureau voor de vraagouder en de gastouder en informeert de vraagouders en gastouders 

hierover. 

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

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

gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau informeert vraagouders, gastouders en personeel over het 

inspectierapport inzake zijn gastouderbureau of inzake een bij dat gastouderbureau aangesloten 

voorziening voor gastouderopvang, door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website 

te plaatsen. Indien geen website aanwezig is, legt de houder een afschrift van het inspectierapport 

op een voor vraagouders, gastouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54a lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een gastouderbureau heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze waarop de leden van de oudercommissie worden 

gekozen, de zittingsduur en het aantal leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
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(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie 

in. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een 

gastouderbureau betreft waarbij maximaal 50 gastouders zijn aangesloten. De houder heeft zich 

aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau en personen werkzaam bij het gastouderbureau zijn geen lid 

van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de vraagouders. 

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen 

werkwijze te bepalen. 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

 

Kwaliteitscriteria 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een koppelingsgesprek plaatsvindt bij 

een koppeling tussen vraag- en gastouder bij de voorziening voor gastouderopvang. Dit gesprek 

wordt gevoerd door een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. 

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

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

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang 

beoordeeld wordt hoeveel kinderen en van welke leeftijd verantwoord opgevangen kunnen worden. 

(1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang; art 11b lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een intakegesprek met de gastouder 

plaatsvindt bij de voorgenomen voorziening voor gastouderopvang. Dit gesprek wordt gevoerd 

door een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. 

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

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

voorzieningen voor gastouderopvang) 
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De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een intakegesprek met de vraagouder 

plaatsvindt. Dit gesprek wordt gevoerd door een bemiddelingsmedewerker van het 

gastouderbureau. 

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

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

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

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) 

 

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) 

 

De houder van een gastouderbureau toetst jaarlijks bij een bezoek aan de voorziening voor 

gastouderopvang of deze aan de volgende eisen voldoet: 

- de voorziening beschikt over voldoende speel- en slaapruimte, waaronder begrepen voor 

kinderen tot anderhalf jaar een op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte; 

- de voorziening beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden afgestemd op het aantal en de 

leeftijd van de op te vangen kinderen; 

- de voorziening is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders; 

- de voorziening is te allen tijde rookvrij. 

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

voor gastouderopvang; art 14 lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor 

gastouderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : ViaViela Den Bosch 

Website : http://www.viaviela.nl 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : ViaViela Den Bosch 

Adres houder : De Watersnip 15 

Postcode en plaats : 5271 LG Sint-Michielsgestel 

Website : www.viaviela.nl 

KvK nummer : 17179110 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  I Kanters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sint-Michielsgestel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5270 GA SINT-MICHIELSGESTEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 08-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 22-11-2022 

Zienswijze houder : 05-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 05-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 05-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 26-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Via deze zienswijze willen we graag reageren op het concept rapport. In de wet s taat het 

koppelingsgesprek als zodanig niet verder omschreven. Er is geen taakomschrijving, geen 

doelomschrijving en geen momentomschrijving. ViaViela Den Bosch is een eigentijds bedrijf wat 

graag modern, groen en met een zo klein mogelijke CO2-footprint onderneemt. Dit past ook 

helemaal in de visie van de groene gemeente Sint-Michielsgestel. De jaarlijkse 

voortgangsgesprekken, de jaarlijkse risico-inventarisaties, de kennismakingsgesprekken, de 

intakegesprekken met ouders (bij Nanny-opvang) en alle intakegesprekken met gastouders vinden 

plaats op de opvanglocatie. 

Wij zijn van mening dat het doel van een koppelingsgesprek is om ouders te laten kennismaken 

met de gastouder en om ouders volledig te begeleiden zodat er een kwalitatief goede opvang 

ontstaat. Dit doel hebben we opgesplitst in deel fysiek, de kennismaking tussen ouder en 

gastouder op de opvanglocatie en de aanwezige documentatie van ons en gastouder, en een stuk 

digitaal. Ouders worden door ons stap voor stap door alle stappen begeleid. Dit gaat op een 

moderne manier via telefoon, sms, Whatsapp, mail, Zoom of Teams, onze website, 

instructiefilmpjes en SignRequest. Hierdoor zijn de contactmomenten enorm toegenomen de 

laatste jaren. Dit is ook aangetoond tijdens de inspectie en onderkend door de inspecteur. Door 

deze werkwijze ervaren de ouders meer service en dienstverlening en gaat dit op een manier en op 

een moment wat aansluit bij de huidige (drukke) tijd waardoor iedereen de informatie zorgvuldig 

kan doornemen op een moment dat het hen schikt. 

Daarnaast is deze werkwijze minder milieu belastend aangezien er niet meerdere keren in het 

proces naar de opvanglocatie moet worden gereden. Bijkomend belangrijk positief gevolg is ook 

dat de gastouder tijdens haar werkdag niet gestoord wordt door ouder(s) en gastouderbureau en 

haar volledige focus kan houden op de opvangkinderen. De inspecteur van de GGD heeft ter 

voorbereiding van onze inspectie een onderzoek gedaan onder onze gastouders. Zij hebben hierin 

onze dienstverlening beoordeeld met een 8.8. 

ViaViela is erg begaan met de gastouderopvang in Nederland en zet zich volledig in om een zo’n 

hoog mogelijke kwaliteit te leveren met oog voor milieu. De inspecteur van de GGD heeft ons 

schriftelijk bevestigd dat ze onze werkwijze begrijpt en ze heeft tevens aangegeven dat de wet op 

dit punt herijkt zou moeten worden. 

Wij staan volledig achter onze werkwijze en zijn ervan overtuigd dat deze voldoet aan het beoogde 

doel van het koppelingsgesprek. De tijden zijn veranderd en de wet is op dit punt stil blijven staan 

en ouderwets geworden. Ter vergelijking: in de tijd dat deze wet werd omschreven moest je nog 

fysiek naar het gemeentehuis om een vergunning aan te vragen, dit gaat nu ook digitaal. Het doel 

is gelijk gebleven alleen de uitvoering is gewijzigd. Dat geldt ons inziens ook precies voor deze 

zaak. Sint-Michielsgestel is een vooruitstrevende gemeente waarmee we graag in gesprek gaan om 

e.e.a. mondeling verder toe te lichten.       
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