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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risico gestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Tijdens dit onderzoek op 21-09-2021 zijn alle voorwaarden die op dit gastouderbureau van 

toepassing zijn beoordeeld.  

 

 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt.  

 

 

Feitelijke informatie over gastouderbureau ViaViela 

Gastouderbureau (GOB) 'ViaViela Karlijn Peters' is een franchisevestiging van 'ViaViela B.V.' te 

Lieshout en is gevestigd in Elst. Het gastouderbureau bemiddelt in de opvang van kinderen, bij 

zowel gastouders als vraagouders thuis. In de meeste gevallen vindt de opvang bij de gastouder 

thuis plaats. Het gastouderbureau bemiddelt momenteel 42 gastouders. De houder, tevens 

bemiddelingsmedewerker, begeleidt de gastouders.  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Tijdens de onderzoeken van 2017, 2018 en 2019 en 2020 voldeed de houder aan de gestelde 

eisen. 

   

Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder heeft kennis van de inhoud van de Wet kinderopvang en voert een complete 

administratie.  

Er heeft een bezoek plaatsgevonden bij de houder, tevens bemiddelingsmedewerker. De houder 

toont zich betrokken bij de gastouders, heeft kennis van de inhoud van de Wet kinderopvang en 

voert een goede administratie.  

 

Conclusie: 

Geconcludeerd kan worden dat men bij Gastouderbureau ViaViela Karlijn Peters aan de getoetste 

voorwaarden van de Wet kinderopvang (Wko) voldoet. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch beleid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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 hij/zij 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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Pedagogische praktijk 

De houder/bemiddelingsmedewerker zal op verschillende momenten met de gastouder aandacht 

besteden aan het pedagogisch beleid. 

• Bij het startgesprek wordt het pedagogisch beleid doorgesproken nadat de gastouder dit van 

tevoren al toegestuurd heeft gekregen. 

• Er wordt gebruik gemaakt van het document 'Theoretische verdieping Pedagogisch beleid Via 

Viela'. In dit document wordt dieper ingegaan op de basisdoelen en hoe deze in de praktijk 

gebracht kan worden door de gastouder. 

• Het pedagogisch beleid van ViaViela is opgenomen in de gastoudermap en in de kenniswijzer 

van Mijngastouderburo.nl (online administratie systeem voor gastouders en vraagouders). 

• Iedere gastouder ontvangt iedere 6 weken een pedagogische nieuwsbrief waarin gastouders 

worden meegenomen naar de verschillende kamers van het pedagogisch kwaliteitshuis (in 

totaal zijn er 18 nieuwsbrieven) 

• Tevens is het pedagogisch beleid van ViaViela een vast onderwerp in de gesprekken met de 

gastouder en wordt er getoetst hoe de gastouder de vier pedagogische basisdoelen in de 

praktijk brengt. 

• Iedere gastouder wordt gevraagd om de online cursus ‘De vier pedagogische basisdoelen’ te 

volgen. Hierin staan de vier pedagogische basisdoelen van het pedagogisch beleid centraal 

staan en hoe je deze basisdoelen in de praktijk kunt brengen. 

• Minimaal 2 x per jaar vindt er een huisbezoek plaats en daarnaast is er regelmatig telefonisch 

contact en contact via whatsapp. 

 

 

Bij vraag vanuit de gastouder of signaal vanuit ouder m.b.t. het pedagogisch handelen, wordt er 

direct actie ondernomen. Bij twijfel over het pedagogisch handelen wordt een onverwacht bezoek 

aan de gastouder gebracht.  

Daarnaast is de bemiddelingsmedewerker altijd bereikbaar. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de gestelde eis. 
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Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder gastouderbureau (Ontvangen op 16-09-2021) 

• Interview houder gastouderbureau 

• Website 

• Pedagogisch beleidsplan (De meest recente versie is 107.14 Pedagogisch beleid (Dit beleid is 

vastgesteld 11 augustus  2020)) 

• Theoretische verdieping pedagogisch beleid ViaViela versie 108.0 
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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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder is geregistreerd en gekoppeld in het personenregister kinderopvang, zo blijkt uit het 

voorgaande onderzoek. Sinds het onderzoek van 03-12-2020 heeft de houder geen nieuwe 

medewerkers in dienst genomen. 

Er is een steekproef uitgevoerd onder 5 gastouders. Alle personen, vallend onder deze steekproef, 

zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld. De houder draagt er 

steeds zorg voor dat gastouders en volwassen huisgenoten van gastouders staan ingeschreven in 

het Personenregister Kinderopvang. 

 

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

wijzigingen gaan plaats vinden in inwonend of uitwonend kinderen of andere personen. Dit i.v.m. 

VOG-aanvraag. 

  

Conclusie 

Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.  

Personeelsformatie per gastouder 

De houder bij ViaViela Karlijn Peters, is tevens de bemiddelingsmedewerker. Momenteel is de 

houder verantwoordelijk voor de bemiddeling en begeleiding van 42 gastouders. De houder van het 

GOB draagt er zorg voor dat per gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan 

begeleiding en bemiddeling. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: 

 

 

• Scholing en begeleiding van de gastouder; 

• Bemiddeling van de gastouder; 

• De koppeling van de gastouder en de vraagouder; 

• Het intakegesprek, -koppelingsgesprek- en evaluatiegesprek; 

• Administratie of het opstellen van overeenkomsten; 

• Bellen met gastouder bij vragen 

• Jaarlijkse RIE 

• Jaarlijks voortgangsgesprek 
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In het document 'Gemiddelde Urenbesteding 2021' is uitgewerkt hoeveel uur begeleiding en 

bemiddeling per gastouder op jaarbasis wordt besteed. Deze uren worden ingezet door de houder 

en door ondersteuning vanuit de medewerkers op het hoofdkantoor van ViaViela. (Online cursussen 

en door ondersteuning van externe partijen bijvoorbeeld Eerste Hulp aan Kinderen). 

 

Conclusie 

Aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan. 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder gastouderbureau (Ontvangen op 16-09-2021) 

• Interview houder gastouderbureau 

• Personenregister Kinderopvang 

• Website 
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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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Voor het uitvoeren van de risico-inventarisaties op het gebied van veiligheid en gezondheid maakt 

de houder gebruik van de eigen digitale methode die is ontwikkeld voor ViaViela. 

 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt voor aanvang van de opvang met elke 

gastouder opgesteld en daarna minimaal jaarlijks opnieuw uitgevoerd.  

De uitvoering vindt plaats door de houder, in samenwerking met de gastouder. Zowel de gastouder 

als de houder ondertekenen de risico-inventarisatie met bijbehorend actieplan.  

Bij vastgestelde actiepunten spreekt de bemiddelingsmedewerker een termijn af met de gastouder 

waarna de bemiddelingsmedewerker controleert of de actie juist is uitgevoerd. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van het document "Hygiëne persoonlijke verzorging'’. Deze is bedoeld 

om de gastouder nog meer bewust te maken van de gezondheidsrisico’s op de opvanglocatie en 

met name hoe zij de risico’s kunnen reduceren. Daarnaast zorgen de documenten ‘Infectieziekten 

schema’, ‘Giftige planten en stoffen’ en ‘Protocol veilig slapen’ voor meer bewustwording bij de 

gastouder zodat zij de risico’s nog verder kunnen reduceren. (Is aanwezig in GO-map en te vinden 

in de kenniswijzer van Mijngastouderburo.nl). 

 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie inzichtelijk is voor de vraagouders. 

Ouders kunnen deze inzien via het ouder Portaal. 

In het informatiepakket voor ouders en gastouders staan de richtlijnen met betrekking tot veilig 

slapen beschreven, een lijst met giftige planten, voedingsadvies, brandveiligheid en veilig 

speelgoed.  

 

De Toezichthouder heeft drie risico-inventarisaties per mail ontvangen en twee steekproefsgewijs 

ingezien. 

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder gastouderbureau 

• Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder van het gastouderbureau moet ouders informeren over een aantal onderwerpen. Zo 

informeert hij/zij hen over welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau en welk 

deel naar de gastouder gaat. De houder informeert de ouders ook over het pedagogisch beleid, de 

bereikbaarheid van het gastouderbureau en de geschillencommissie. 

 

Ouders hebben adviesrecht over een aantal onderwerpen binnen de opvang. 

 

De houder laat de ouders en de medewerkers weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

De houder heeft een schriftelijke overeenkomst tussen het GOB en de vraagouder aan de 

toezichthouder laten zien. Bij deze overeenkomst hoort het document 'Opvangoverzicht'. In dit 

document is duidelijk te zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat 

(maandbedrag bemiddeling en begeleiding GOB) en welk deel van het betaalde bedrag naar de 

gastouder gaat (uurtarief gastouder). De vraagouders hebben dus inzicht in de verdeling van het 

betaalde bedrag. 

  

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid en de klachtenregeling middels; 

• Intakegesprek 

• Oudergids (met daarin o.a. de volgende documenten: stappenplan gastouderopvang, richtlijn 

kennismakingsgesprek, uitleg over de administratieve werkwijze en pedagogisch beleid) 

• Website (www.viaviela.nl) 

• Nieuwsbrieven 

• Ouderportaal 'Mijngastouderburo.nl' 

 

 

De houder is zowel telefonisch als per mail bereikbaar. Ten tijde van dit onderzoek was er 

geen oudercommissie actief. 

  

Conclusie 

Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder gastouderbureau (Ontvangen op 16-09-2021) 

• Interview houder gastouderbureau 

• Informatiemateriaal voor ouders (Oudergids GOB ViaViela) 

• Website 

• Bemiddelingsovereenkomsten (3) tussen GOB en vraagouder met opvangoverzicht. 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

• dat duidelijk is hoeveel kinderen de gastouders maximaal mogen opvangen; 

• dat de gastouders Nederlands spreken met de kinderen; 

• dat er intake- en koppelingsgesprekken plaatsvinden; 

• dat er genoeg begeleiding is; 

• dat de opvang-woningen aan de eisen voldoen; 

• dat de administratie van het gastouderbureau op orde is. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Kwaliteitscriteria 

Het gastouderbureau voldoet aan de in de wet vastgelegde kwaliteitscriteria. 

Voor aanvang van de opvang bepaalt de bemiddelingsmedewerker tijdens het 

intakegesprek samen met de gastouder hoeveel kinderen er op de betreffende locatie maximaal 

opgevangen kunnen worden. 

 

Zodra er een koppeling is heeft de bemiddelingsmedewerker met de gastouder en de vraagouder 

een koppelingsgesprek waarbij afspraken worden vastgelegd omtrent verzorging en begeleiding. 

 

De bemiddelingsmedewerker bezoekt elke gastouder minimaal twee keer per jaar en zo nodig 

vaker. Hierbij worden in ieder geval de voortgang van de opvang en de risico-inventarisaties 

besproken. 

 

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

evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd. De toezichthouder heeft steekproefsgewijs 3 hiervan 

ingezien. 

 

Alle contactmomenten worden, waar nodig met een verslag, vastgelegd in het systeem, waarin de 

gehele administratie wordt gevoerd. 

 

Mondelinge evaluatie vraagouders 

Ieder jaar vindt er een evaluatie plaats met de vraagouder. Deze wordt uitgevoerd 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 m.b.t. de administratie in Mijngastouderburo.nl. 

 

 

 

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 
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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 'Mijngastouderburo.nl'. 

  

Conclusie 

Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan 

Administratie gastouderbureau 

De dossiers, opgeslagen in "Mijngastouderburo", beschikken over de benodigde documenten zoals 

overeenkomsten, diploma's, EHBO-certificaten, risico-inventarisaties en jaaroverzichten. 

Documenten als de risico-inventarisatie zijn ondertekend door de gastouder en de 

bemiddelingsmedewerker. Uit een steekproef is gebleken dat de houder er zorg voor draagt dat de 

administratie compleet is. 

 

Planningsmodule  

De houder maakt gebruik van het administratieve systeem 'MijnGastouderbureau.nl'. Bij dit 

systeem hoort een planningsmodule om bijvoorbeeld de bezoeken aan de gastouders en de 

geldigheid van certificaten 'Eerste Hulp aan kinderen' vast te leggen.   

 

Digitale dossiers  

In de digitale dossiers zijn de originele risico-inventarisaties en overeenkomsten te vinden. De 

administratie bevat alle overzichten, bijvoorbeeld van alle VOG-plichtige personen en de financiële 

jaaroverzichten. De toezichthouder heeft een overzicht van alle gegevens en documenten van één 

van de aangesloten gastouders gezien. Het hoofdkantoor heeft de bevoegdheid om 

totaaloverzichten van bijvoorbeeld kinderen te genereren.  

 

Kassiersfunctie  

ViaViela maakt voor de kassiersfunctie gebruik van 'Stichting Gastoudergelden'. De vraagouder 

stort de gastoudervergoeding naar 'Stichting Gastoudergelden ViaViela'. De betaalomschrijving 

bestaat uit een combinatie van het koppelingsnummer en het bankrekeningnummer van de 

gastouder. Stichting Gastoudergelden stort de vergoeding dus door naar de gastouder. De 

toezichthouder heeft 2 voorbeelden van deze doorstorting gezien.   

 

De administratie is ordelijk en de houder kan de gegevens laten zien op het moment dat de 

toezichthouder daarom vraagt.   

 

Conclusie  

De administratie voldoet aan de gestelde eisen. 
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Gebruikte bronnen 

• Schriftelijke overeenkomst(en) 

• Website 

• Overzicht ingeschreven kinderen 

• Overzicht gekoppelde kinderen 

• Overzicht aangesloten gastouders 

• Afschriften betalingsverkeer vraag- en gastouder (Steekproefsgewijs 3x) 

• Jaaroverzicht per voorziening gastouderopvang (Steekproefsgewijs 3x) 

• Pedagogisch beleidsplan (De meest recente versie is 107.14 Pedagogisch beleid (Dit beleid is 

vastgesteld 11 augustus  2020)) 

• Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 

• Verslag(en) intakegesprek(ken) met gastouder(s) (Steekproefsgewijs 3x) 

• Verslag(en) intakegesprek(ken) met vraagouder(s) (Steekproefsgewijs 3x) 

• Verslag(en) jaarlijks(e) bezoek(en) en voortgangsgesprek(ken) (Via formulier Jaarlijks 

voortgangsgesprek – Pedagogisch handelen) 

• Formulier gastoudervergoeding (factuur) met doorstorting vanuit 'Stichting Gastoudergelden' 

naar de gastouder. 

• Verslag van de jaarlijkse evaluatie met de vraagouder (2 steekproefsgewijs) 
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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) 

 
 

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. 
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(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) 

 

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) 

 

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) 

 
 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht waarin van de houder van een 

gastouderbureau en van alle personen die werkzaam zijn bij de onderneming waarmee de houder 

een gastouderbureau exploiteert in ieder geval naam, Burgerservicenummer en geboortedatum 

staan vermeld. 

(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder a Regeling Wet kinderopvang) 

 

De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij het gastouderbureau 

ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder e Regeling Wet kinderopvang) 
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De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht van alle personen die op grond van 

artikel 1.56b, derde lid, van de wet over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, 

vermeldende in ieder geval naam, Burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de 

bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders eveneens adres, postcode, woonplaats en 

telefoonnummer. 

(art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder a Regeling Wet kinderopvang) 

 

De administratie van een gastouderbureau bevat afschriften van alle met vraagouders 

overeengekomen schriftelijke overeenkomsten, vermeldende per overeenkomst: de voor de 

gastouderopvang te betalen prijs per uur en, indien van toepassing, de bemiddelingskosten, naam, 

geboortedatum, adres, postcode en woonplaats van het kind, het aantal uren gastouderopvang per 

kind per jaar, evenals de duur van de overeenkomst. 

(art 1.52 lid 1 en 1.56 lid 1 en 6 onder a en c Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder b Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

De administratie van een gastouderbureau bevat bankafschriften waaruit de betalingen van de 

vraagouder aan het gastouderbureau blijken. 

(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder c Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

De administratie van een gastouderbureau bevat bankafschriften waaruit de betalingen van het 

gastouderbureau aan de gastouder blijken. 

(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder d Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

De administratie van een gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 

gastouderopvang, met vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de 

geboortedatum van de gastouder, met daarin: 

- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per 

jaar; 

- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per 

kind per jaar, het aantal uren afgenomen opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per 

kind per jaar; 

- de naam van de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik maken onder 

vermelding van het Burgerservicenummer van deze vraagouders. 

(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder e Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

De administratie van een gastouderbureau bevat een jaaroverzicht en de maandoverzichten per 

vraagouder, met vermelding van de naam, het Burgerservicenummer en de geboortedatum van de 

vraagouder, met daarin: 

- het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind; 

- opgave van aantal uren per jaar en per maand dat per kind is afgenomen en de gemiddelde 

uurprijs per kind; 

- de voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder gebruik van maakt onder 

vermelding van het unieke registratienummer van deze gastouders. 

(art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling Wet 

kinderopvang) 
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De administratie van een gastouderbureau bevat een door de gastouder en 

bemiddelingsmedewerker ondertekend origineel van de inventarisatie van veiligheid- en 

gezondheidsrisico´s. 

(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder g Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

De administratie van een gastouderbureau bevat gegevens wanneer de datum waarop de 

overeenkomst met de ouder is of wordt beëindigd. 

(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder h Regeling Wet kinderopvang) 

 

De administratie van een gastouderbureau is zodanig ingericht dat op verzoek van de 

toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens 

hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van 

belang zijn. 

(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a en lid 4 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Gastouderbureau ViaViela Karlijn Peters 

Website : http://www.viaviela.nl/vestigingen/nijmegen 

Vestigingsnummer KvK : 000032081936 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : Karlijn Peters 

KvK nummer : 63136813 

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 :  Christa Veltman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Overbetuwe 

Adres : Postbus 11 

Postcode en plaats : 6660 AA ELST GLD 

 

Planning 

Datum inspectie : 21-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 23-09-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 28-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar : 28-09-2021 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 05-10-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


