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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. 

 

Er is een verkort onderzoek gedaan. In ieder geval de verplicht jaarlijks te toetsen items zijn 

beoordeeld. Het onderzoek heeft zich gericht op:  

 begeleiding van de pedagogische praktijk bij gastouders 

 registratie en koppeling in het personen register kinderopvang 

 uitvoering risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 huisbezoeken en begeleiding en bemiddeling (zorgplicht). 

 

Beschouwing 

 

Conclusie 

In dit jaarlijks onderzoek is gezien dat voldaan wordt aan de getoetste eisen. 

 

Korte beschrijving van het gastouderbureau 

Gastouderbureau ViaViela Geldermalsen is gevestigd in Geldermalsen en bemiddelt op 15 

november 2022 130 voorzieningen voor gastouderopvang (van 126 gastouders). Het is een 

franchisenemer van een groot landelijk gastouderbureau en werkzaam in de regio Geldermalsen, 

Tiel, Zaltbommel. De houder is  op 10-3-2022 gewijzigd van een natuurlijk persoon naar een 

rechtspersoon, ViaViela Geldermalsen B.V. (van mevrouw Sonja van Gelderen). Op hetzelfde adres 

gevestigd en van dezelfde houder als ViaViela Geldermalsen is gastouderbureau ViaViela Nijmegen 

met 13 bemiddelde voorzieningen (van 12 gastouders). Het gaat in feite om hetzelfde 

gastouderbureau. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Het gastouderbureau is de jaren voor 2020 verkort geïnspecteerd, hierbij zijn geen overtredingen 

geconstateerd. In 2020 heeft er vanwege prioritering van het toezicht door Corona, geen 

jaaronderzoek plaatsgevonden bij gastouderbureau ViaViela Geldermalsen en ViaViela Nijmegen. In 

2021 is er een jaaronderzoek gedaan door middel van beeldbellen met gedeelde documenten. Toen 

is een tekortkoming geconstateerd voor de verplichte jaarlijkse huisbezoeken  met verzachtende 

omstandigheden vanwege de Corona epidemie. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch beleid 

 

Pedagogische praktijk 

 

Zorg dragen voor uitvoering pedagogisch beleid 

Uit interview met de houder van het gastouderbureau blijkt dat er voldoende zorg wordt gedragen 

voor de uitvoering van het pedagogisch beleid door de bemiddelde gastouders. Aan de gastouders 

zijn dit jaar fysieke workshops over het pedagogisch beleid aangeboden. Daarnaast is er de online 

cursus over de pedagogische basisdoelen die gastouders verplicht iedere twee jaar moeten doen. 

Het gastouderbureau maakt voor de workshops een jaarlijkse keuze uit het scholingsaanbod dat 

door ViaViela centraal wordt aangeboden. De workshops in 2020 en 2021 werden digitaal gedaan. 

Als bijscholing volgen de drie medewerkers van ViaViela Geldermalsen en Nijmegen zelf ook 

'summerschool' cursussen. Bijvoorbeeld afgelopen zomer de cursus 'Kinderemotie coach'.  

 

Uit de verslagen van de voortgangsgesprekken met gastouders blijkt dat het pedagogisch handelen 

van de gastouder één van de vaste gespreksonderwerpen is. 

 

Beoordeelde pedagogische praktijk bij gastouders 

Voor het onderzoek bij het gastouderbureau is ook gekeken naar de inspecties die uitgevoerd zijn 

bij de gastouders die bemiddeld worden door Viaviela Geldermalsen.  

In 2021 zijn er 8 jaaronderzoeken, 3 incidenteel onderzoeken (verkorte jaaronderzoeken) en 29 

onderzoeken voor registratie uitgevoerd door de GGD. 

Van januari t/m oktober 2022 zijn er 34 jaaronderzoeken en 28 onderzoeken voor registratie 

uitgevoerd door de GGD. 

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd op de pedagogische praktijk bij de gastouder 

voorzieningen die bemiddeld worden door Viaviela Geldermalsen. 

 

Conclusie 

Houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleid zodat dit in de praktijk leidt tot 

verantwoorde gastouderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (bemiddelingsmedewerker) 

 Website 

 Overzicht beoordelingen voorzieningen voor gastouderopvang aangesloten bij 

Gastouderbureau ViaViela Geldermalsen, periode 1-1-2021 t/m 14-11-2022 (in GIR) 

 Digitale gastouderdossiers  
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Personeel 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 

Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang van medewerkers 

gastouderbureau en bewoners vestigingsadres 

De houder en de twee overige bemiddelingsmedewerkers van ViaViela Geldermalsen en ViaViela 

Nijmegen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en gekoppeld aan de 

houder van het gastouderbureau. 

Met ingang van 10-3-2022 is de houder gewijzigd van een natuurlijk persoon (mevrouw G.P. van 

Gelderen, KvK nummer 56804121) naar een rechtspersoon (ViaViela Geldermalsen B.V. met KvK 

nummer 85691402). De verklaring omtrent het gedrag van de rechtspersoon is in orde. Er zijn 

momenteel geen stagiaires, uitzendkrachten of vrijwilligers werkzaam bij het gastouderbureau. Op 

het vestigingsadres zijn geen bewoners ingeschreven. 

 

Koppeling van bemiddelde gastouders, huisgenoten en structureel aanwezigen 

Op grond van artikel 1.48 lid 3 van de Wet kinderopvang is de houder verplicht om een koppeling 

te leggen met de in artikel 1.56b lid 3 bedoelde personen (gastouders, huisgenoten en structureel 

aanwezigen). 

In een steekproef van 10 voorzieningen van ViaViela Geldermalsen is gekeken naar de koppelingen 

in het PRK van de gastouders en volwassen bewoners op het opvangadres. Alle gastouders in de 

steekproef en bij de gemeente ingeschreven overige bewoners van 18 jaar en ouder op het 

woonadres van de gastouder waren gekoppeld door gastouderbureau ViaViela Geldermalsen. 

De koppelingsdatum van alle personen in het PRK is vanwege de houderwijziging gewijzigd in 15-

3-2022. 

 

Conclusie 

De inschrijvingen en koppelingen in het personenregister kinderopvang voldoen aan de eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (bemiddelingsmedewerker) 

 Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 14-11-2022) 

 Landelijk Register Kinderopvang (130 bemiddelde voorzieningen van GOB ViaViela 

Geldermalsen op 14-11-2022) 

 Website 

 steekfproef inschrijving en koppeling gastouders en bewoners 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 

Zorg dragen dat gastouders handelen volgens de risico-inventarisatie  

De houder werkt met een digitale planningsmodule in het gastouderportaal van ViaViela. Dit 

systeem houdt automatisch bij wanneer er een bezoek moet worden gebracht aan de gastouder en 

wanneer de twaalf maanden verstreken zijn. Hierdoor kan er tijdig een onderzoek naar de 

veiligheid en gezondheid op de opvanglocatie uitgevoerd worden. 

De houder heeft dit laten zien op de computer aan de toezichthouder.  

 

Jaarlijkse huisbezoeken voor de risico-inventarisatie 

Gastouderbureau ViaViela Geldermalsen en Nijmegen heeft een jaarplanning waarin de 

huisbezoeken voor de risico-inventarisatie bij de lopende bemiddelingen in de eerste helft van het 

kalenderjaar gedaan zijn. De inventarisaties zijn ingepland binnen twaalf maanden na de 

voorgaande.  

 

Uitvoering inventarisatie op het opvangadres 

De risico-inventarisatie wordt door de bemiddelingsmedewerker samen met de gastouder 

uitgevoerd in de woning waar de opvang plaatsvindt. Het verslag wordt door beiden ondertekend. 

De houder heeft de digitale ondertekening van de risico-inventarisatie door gastouder en 

bemiddelingsmedewerker laten zien in de digitale administratie. 

 

Beschrijving van de veiligheids- en gezondheidsrisico's in alle opvangruimtes  

De manier waarop de risico-inventarisatie uitgevoerd wordt door gastouderbureau Viaviela 

Geldermalsen, is besproken aan de hand van een onlangs uitgevoerde inventarisatie bij een nieuwe 

voorziening. De inventarisatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

 de grootste gevaren  

 veilig en gezond spelen 

 slapen 

 verzorging en hygiëne 

 brandveiligheid en medisch handelen 

 vervoer.  

Op de inventarisatie is de leeftijdscategorie van de kinderen aangegeven. Er is niet aangegeven in 

welke ruimtes de opvang plaatsvindt en welke ruimtes zijn geïnventariseerd (entree, woonkamer, 

keuken, slaapkamer, badkamer, bijkeuken, zolder, souterrain, bijkeuken, garage, buitenruimte). 

Dit moet blijken uit de beschrijving van de rlsico's, bijvoorbeeld 'de ruimte waarin de wasmachine 

of -droger staat is afgesloten'. 

De inventarisatie is inhoudelijk besproken.  

 

Beschrijving van genomen maatregelen in het plan van aanpak 

Bij de risico-inventarisatie wordt een Plan van aanpak opgesteld met de concreet te nemen 

maatregelen door gast- of vraagouder, de doorlopende afspraken en de gedragsafspraken tijdens 

de opvang. 

Wanneer er acties voortkomen uit de risico-inventarisatie dan wordt hieraan een concrete termijn 

gekoppeld. In het Plan van aanpak staat alleen 'te realiseren voor datum'. Op het dashboard in het 

gastouderportaal staan deze data weergeven. De gastouder is verantwoordelijk voor de uitvoering 

(ook bij de vraagouder thuis). Na afloop van de termijn wordt door de bemiddelingsmedewerker 
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gecontroleerd of de acties zijn uitgevoerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het toesturen van een 

foto.  

 

Rookmelders 

Bij het huidige jaaronderzoek zijn de maatregelen voor de rookmelders besproken. Bijvoorbeeld, 

een concrete maatregel die in elke voorziening gedaan moet zijn is het ophangen van rookmelders 

op elke verdieping. Dit moet ook op een juiste (effectieve) manier gedaan zijn, zoals 50 cm van de 

muur af. Een gedragsafspraak is dan dat gastouder regelmatig de werkzaamheid van de 

rookmelders controleert en na het vervangen van de batterijen de rookmelders weer goed 

ophangt. 

In het plan van aanpak staat bij doorlopende afspraken 'rookmelders controleren'. Naar aanleiding 

van jaaronderzoeken bij gastouders waar tekortkomingen voor het ophangen van rookmelders zijn 

geconstateerd, is besproken dat dit bij het uitvoeren van de jaarlijkse risico-inventarisatie ook bij 

de acties (te nemen maatregelen) in het plan van aanpak vermeld moet worden met de datum 

waarop dit gedaan moet zijn (zoals in 2022 vóór 1 juli, de datum waarop de aangescherpte eisen 

voor het ophangen van rookmelders van kracht zijn gegaan). Het gastouderbureau geeft aan dat in 

de inventarisatie het ophangen van rookmelders in alle ruimtes die als vluchtweg gebruikt worden 

wel geïnventariseerd wordt. Echter de benodigde acties zijn niet apart vermeld. 

De gastouders hebben wel informatie over het ophangen van rookmelders en de vluchtroutes 

gehad van het gastouderbureau.  

 

Uitgevoerde onderzoeken bij gastouder voorzieningen  

Er is voor het onderzoek bij het gastouderbureau gekeken naar de inspecties die uitgevoerd zijn 

door de GGD bij de opvanglocaties van ViaViela Geldermalsen. 

In 2021 zijn er 8  jaaronderzoeken, 13 incidenteel onderzoeken (verkorte jaaronderzoeken) en 29 

onderzoeken voor registratie uitgevoerd door de GGD. Er zijn na herstelaanbod geen 

tekortkomingen geconstateerd bij deze uitgevoerde onderzoeken. Er is bij 2 voorzieningen een 

herstelaanbod gegeven op tekortkomingen in gedragsmaatregelen rondom de veiligheid. Dit 

betreft: plaatsing fietsen in de buitenspeelruimte, het eraf halen van een rookmelder voor het 

vervangen van de batterij, een wasdroger die aan stond op een kinderslaapkamer en een kapotte 

kindveilige sluiting van een messenla.   

In de periode januari t/m oktober 2022 zijn er 34 jaaronderzoeken en 28 onderzoeken voor 

registratie uitgevoerd door de GGD  Bij 1 voorziening zijn meerdere overtredingen geconstateerd 

die hersteld zijn na een herstelaanbod. Dit betrof o.a. een traphekje plaatsen en het plaatsen van 

een rookmelder op alle verdiepingen (zoals verplicht is met ingang van 1 juli jl.).  

De maatregelen voor het ophangen van rookmelders en andere zaken rond de brandveiligheid zijn 

besproken met het gastouderbureau.  

 

Conclusie 

De manier waarop de  risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid door het gastouderbureau 

wordt uitgevoerd voldoet aan de eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (bemiddelingsmedewerker) 

 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (VGO, onderzoek voor registratie september 

2022) 

 Overzicht beoordelingen voorzieningen voor gastouderopvang aangesloten bij 

Gastouderbureau ViaViela Geldermalsen, periode 1-1-2021 t/m 14-11-2022 (in GIR) 

 Digitale gastouderdossiers  

 151.4 Informatie over rookmelders (in woningen waar gastouderopvang plaatsvindt) 
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 127.2 Checklist brandveiligheid (op de opvanglocatie)   

 259.1 Maak je eigen vluchtplan (op jouw opvanglocatie)     
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 

Kwaliteitscriteria 

 

Kwaliteitscriteria gastouderbureau 

In dit onderzoek zijn de volgende kwaliteitscriteria van het gastouderbureau onderzocht: 

- of de opvanglocatie ten minste twee keer per jaar bezocht wordt door de 

bemiddelingsmedewerker; 

- of het jaarlijks voortgangsgesprek onderdeel is van één van deze bezoeken; 

-of er een intakegesprek is gevoerd met gastouders op het opvangadres door de 

bemiddelingsmedewerker 

-of er een intakegesprek is gevoerd met vraagouders door de bemiddelingsmedewerker 

-of er een koppelingsgesprek is gevoerd met vraag- en gastouder op de opvangvoorziening door de 

bemiddelingsmedewerker 

   

Dit onderzoek is uitgevoerd door interview, door te kijken naar de digitale dossiers van de 

gastouders in Portabase en door het bekijken van de werkinstructies van de 

bemiddelingsmedewerkers en informatiemateriaal voor ouders. 

 

Jaarlijkse bezoeken op ieder opvangadres 

De jaarlijkse bezoeken zijn door middel van interview beoordeeld. De opvangadressen zijn twee 

maal per jaar bezocht, één keer voor het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder en één 

keer voor de risico-inventarisatie. 

De risico-inventarisaties zijn in begin 2022 volgens planning allemaal op locatie uitgevoerd. 

De voortgangsgesprekken zijn in de tweede helft van het jaar volgens planning gedaan op het 

opvangadres.  

 

Intakegesprek met nieuwe gastouder op het opvangadres 

De intakegesprekken met nieuwe gastouders vinden plaats op het woonadres van de gastouder als 

daar de opvang gaat plaatsvinden (of al plaatsvindt in geval van een nieuwe bemiddelingsrelatie 

met een bestaande gastouder). Of op het adres van de vraagouder als daar de opvang gaat 

plaatsvinden. 

 

Intakegesprek met de vraagouder 

Intakegesprekken met vraagouders worden in eerste instantie telefonisch gedaan.  

De vraagouder en gastouder voeren na een match eerst zelf samen een kennismakingsgesrpek. 

Als de opvang van de kinderen van de nieuwe vraagouder bij een bestaande gastouder gaat 

plaatsvinden, is het koppelingsgesprek bij de gastouder. 

Als de opvang op het woonadres van de vraagouder komt, brengt het gastouderbureau daar een 

huisbezoek voor de koppeling met een gastouder en gelijktijdige uitvoering van de risico -

inventarisatie.   

 

Koppelingsgesprek door bemiddelingsmedewerker met gast- en vraagouder op het 

opvangadres 

Uit het interview, de werkinstructies en de digitale administratie blijkt dat de koppelingsgesprekken 

in aanwezigheid van de bemiddelingsmedewerker worden gevoerd op het opvangadres. 

 

Conclusie 
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Gastouderbureau Viaviela Geldermalsen heeft voldaan aan de onderzochte kwaliteitscriteria voor 

gastouderbureaus. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (bemiddelingsmedewerker) 

 Informatiemateriaal voor ouders (123 Digitale oudergids; 233.7 richtlijn voor ouder 

kennismakingsgesprek met gastouder) 

 Website 

 Verslag(en) intakegesprek(ken) met gastouder(s) ((notities) in digitale administratie) 

 Verslag(en) intakegesprek(ken) met vraagouder(s) ((notities) in digitale administratie) 

 Verslag(en) koppelingsgesprek(ken) ((notities) in digitale administratie) 

 Verslag(en) jaarlijks(e) bezoek(en) en voortgangsgesprek(ken) (in digitale administratie) 

 Leadproces V2 (aanmelding vraagouder op oppas.nl) 

 232.7 Richtlijn voor gastouder kennismakingsgesprek met ouder 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch beleid 

 

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) 

 

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. 
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(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) 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

 

Kwaliteitscriteria 

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) 

 

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 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 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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : ViaViela Geldermalsen B.V. 

Website : http://www.viaviela.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000002603551 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : ViaViela Geldermalsen B.V. 

Adres houder : De Chamotte 4a 

Postcode en plaats : 4191 GT Geldermalsen 

KvK nummer : 85691402 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Haan 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : West Betuwe 

Adres : Postbus 112 

Postcode en plaats : 4190 CC Geldermalsen 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 06-12-2022 

Zienswijze houder : 11-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 13-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Hierbij de zienswijze wat betreft de rookmelders. 

In verband met het nieuwe bouwbesluit juli 2022 rondom de rookmelders hebben de gastouders 

middels een mailing het nieuwe protocol ontvangen met het verzoek alles te controleren. Dit 

protocol is ook te vinden in het gastouderportaal. 

Om de gastouders scherper te laten zijn op hun verantwoordelijkheden zullen we de actiepunten 

tijdens bezoeken scherper formuleren maar ook voor zorgdragen dat deze binnen een termijn van 

3 weken uitgevoerd dient te worden door de gastouders. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

  

Met vriendelijke groeten, 

Gastouderbureau ViaViela Geldermalsen B.V. 

  

Sonja van Gelderen 

Houder Gastouderbureau 
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