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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. Tegelijkertijd met dit nader onderzoek is ook het jaarlijks onderzoek uitgevoerd.  De 

bevindingen van het jaarlijks onderzoek worden beschreven in een apart rapport. 

 

Achter in dit rapport staat een overzicht van de beoordeelde kwaliteitseisen. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

Op de onderzochte kwaliteitseisen zijn geen overtredingen meer geconstateerd. 

 

Algemene kenmerken van het gastouderbureau 

Gastouderbureau ViaViela Spijkenisse is sinds 1 oktober 2010 opgenomen in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK). ViaViela Spijkenisse is een franchisevestiging van ViaViela B.V. te Lieshout. 

ViaViela Spijkenisse bemiddelt in de opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De opvang 

vindt plaats in de woning van de gastouder of de vraagouder. Volgens de opgave van de houder 

zijn er momenteel 41 bemiddelde gastouders, 122 vraagouders en 157 gekoppelde kinderen. 

 

Onderzoeksgeschiedenis  

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken naar het 

gastouderbureau. Hier volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 27-08-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd. De volgende onderwerpen zijn niet in orde: Wijzigingen, 

Oudercommissie en Kwaliteitscriteria. 

 13-07-2020: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd. De volgende onderwerpen zijn niet in orde: Klachten en 

geschillen en Kwaliteitscriteria. Voor het eerste onderwerp is een herstelaanbod gedaan. Voor 

wat betreft het onderwerp Kwaliteitscriteria (aantal huisbezoeken) beroept de houder zich op 

overmacht door Corona. De toezichthouder heeft geadviseerd hierop niet te handhaven.  

 03-12-2019: nader onderzoek. De toezichthouder heeft de kwaliteitseisen die bij een eerder 

onderzoek niet in orde waren, opnieuw gecontroleerd. De overtredingen op de onderwerpen 

Registratie en wijzigingen, Pedagogisch beleid en Veiligheid en gezondheid zijn niet opnieuw 

geconstateerd. Er is opnieuw een overtreding geconstateerd op het onderwerp 

Kwaliteitscriteria. 

 01-07-2019: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd. De volgende onderwerpen zijn niet in orde: Registratie en 

wijzigingen, Pedagogisch beleid, Veiligheid en gezondheid en Kwaliteitscriteria. 

 01-07-2019: nader onderzoek. De toezichthouder heeft de kwaliteitseisen die bij een eerder 

onderzoek niet in orde waren, opnieuw gecontroleerd. De op 15 januari 2019 geconstateerde 

overtredingen op de onderwerpen Oudercommissie en Administratie gastouderbureau niet 

opnieuw waargenomen. 

 15-01-2019: nader onderzoek. De toezichthouder heeft de kwaliteitseisen die bij een eerder 

onderzoek niet in orde waren, opnieuw gecontroleerd. Er zijn opnieuw overtredingen 
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geconstateerd op de onderwerpen Oudercommissie en Administratie gastouderbureau. De 

overtreding op het onderwerp Registratie en wijzigingen is niet opnieuw geconstateerd. 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De toezichthouder heeft de kwaliteitseisen die bij het  jaarlijks onderzoek van 27 augustus 2021 

niet in orde waren opnieuw gecontroleerd. Dit zijn de bevindingen: 

 Wijzigingen: Er is geen overtreding meer geconstateerd op de kwaliteitseisen.  

 Oudercommissie: Er is geen overtreding meer geconstateerd op de kwaliteitseisen.   

 Kwaliteitscriteria: Er is geen overtreding meer geconstateerd op de kwaliteitseisen.   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

Wijzigingen 

Situatie tijdens het onderzoek van 27-08-2021 

Tijdens het onderzoek naar het gastouderbureau is gebleken dat het aangegeven aantal 

gekoppelde en actieve gastouders in de praktijk niet overeenkomt met de gegevens in het 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit komt deels door een fout van de gemeente Nissewaard. 

Ook blijkt dat de houder niet alle wijzigingen onverwijld doorgeeft aan de betreffende gemeenten. 

 

Situatie tijdens dit nader onderzoek  

Bij dit nader onderzoek heeft de toezichthouder gecontroleerd of de houder nu voldoet aan de eis. 

Door de toezichthouder zijn geen onjuistheden voor wat betreft de registraties in het LRK meer 

geconstateerd. 
 

Gebruikte bronnen 

 Aanwijzing van de gemeente 

 Interview houder 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Inzage in de digitale administratie van het gastouderbureau 
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Ouderrecht 
 

Oudercommissie 

Situatie tijdens het onderzoek van 27-08-2021 

Het gastouderbureau heeft 50 of minder gastouders en daarmee geen verplichting tot het instellen 

van een oudercommissie. Wel dient de houder zich in te spannen voor het instellen voor een 

oudercommissie en het raadplegen van alle aangesloten vraagouders.  

De houder kan onvoldoende aantonen dat alle bij dit gastouderbureau aangesloten vraagouders 

betrokken worden bij de onderwerpen waarvoor ouderinspraak geldt. 

 

Situatie tijdens dit nader onderzoek  

De houder heeft het volgende gedaan om te voorkomen dat de overtreding zich nogmaals 

voordoet: 

De houder heeft een oproep gedaan aan ouders om zich aan te melden voor een oudercommissie. 

Hieraan hebben drie vraagouders gehoor gegeven. De houder heeft deze ouders informatie 

gestuurd over de oudercommissie en de relatie tussen de lokale oudercommissie en de regionale- 

en centrale oudercommissie. Het is niet gelukt om een eerste overleg in te plannen voor de 

zomervakantie. De eerste vergadering zal daarom plaats vinden na de zomervakantie. Nu er een 

lokale oudercommissie is, is alternatieve ouderraadpleging niet meer noodzakelijk. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Overzicht samenstelling oudercommissie 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 

Kwaliteitscriteria 

Situatie tijdens het onderzoek van 27-08-2021 

Uit het onderzoek blijkt dat niet alle opvangroosters actueel en compleet zijn. De houder heeft 

hierdoor onvoldoende zicht op de groepssamenstelling bij de gastouder. In de administratie 

ontbreken ook een aantal evaluaties met de vraagouder(s). 

 

Situatie tijdens dit nader onderzoek  

De houder vertelt dat ze gastouders vraagt het opvangoverzicht bij te houden in de gastouder-

portal. Tijdens huisbezoeken bespreekt de houder het opvangoverzicht met de gastouder. Uit een 

door de toezichthouder uitgevoerde steekproef blijkt dat de gastouders op het opvangoverzicht de 

namen en geboortedata van alle kinderen bijhouden. Op de getoonde overzichten staan eigen 

kinderen (in de leeftijd tot 10 jaar), kinderen die geplaatst zijn door ViaViela Spijkenisse en - indien 

van toepassing -kinderen die geplaatst zijn door andere gastouderbureaus. 

Verder is er een steekproef gedaan naar de verslaglegging van ouderevaluaties. Deze 

verslaglegging is in de administratie aanwezig.  

 

Conclusie 

De overtredingen zijn niet opnieuw waargenomen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Overzicht gekoppelde kinderen 

 Verslaglegging evaluatiegesprekken met vraagouder(s) 

 Inzage in de opvangroosters van gastouders via de digitale administratie van het 

gastouderbureau  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

Wijzigingen 

De houder van een gastouderbureau doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

 

Kwaliteitscriteria 

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 de gastouderopvang jaarlijks 

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

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

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

voor gastouderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : ViaViela Spijkenisse 

Website : http://www.viaviela.nl 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : Carola Jolanda Boon 

Website : www.viaviela.nl 

KvK nummer : 24397043 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  A.J.  van der Pijl 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nissewaard 

Adres : Postbus 25 

Postcode en plaats : 3200 AA Spijkenisse 

 

Planning 

Datum inspectie : 21-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 27-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 27-06-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 27-06-2022 
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