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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. 

 

Beschouwing 

 

Conclusie 

Niet aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op 

voorwaarden binnen de items 'Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang ', 

'Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid' en 'Kwaliteitscriteria'. Door de Coronapandemie 

gelden verzachtende omstandigheden met betrekking tot het item 'Risico-inventarisatie veiligheid 

en gezondheid'. De toezichthouder heeft die omstandigheden in het rapport beschreven.  

 

Feiten over gastouderbureau ViaViela Zaanstreek 

Dit gastouderbureau organiseert de opvang van kinderen bij 80 gastouders. De kinderen hebben 

de leeftijd van nul jaar tot ongeveer de leeftijd dat zij van de basisschool gaan. Het 

gastouderbureau verzorgt de bemiddeling, de koppeling en de begeleiding van de 

gastouderopvang. Ook voert het gastouderbureau de kassiersfunctie uit. 

Gastouderbureau ViaViela Zaanstreek is een franchise onderneming van ViaViela Vestigingen B.V. 

Gastouderbureau ViaViela Zaanstreek is een VOF met twee vennoten (hierna houders/ 

bemiddelingsmedewerkers genoemd). 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 25 april 2022 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Zaanstad een 

jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

Tijdens het bezoek heeft de toezichthouder een gesprek gevoerd met de houders. Door middel van 

een steekproef zijn dossiers van gastouders en dossiers van gekoppelde vraagouders ingezien. 

Diverse beleidsstukken en informatie op de website zijn bekeken. In 2021 en 2022 is een aantal 

gastouders, verbonden aan gastouderbureau ViaViela Zaanstreek, door de GGD gecontroleerd in de 

praktijk om te beoordelen of zij voldoen aan de eisen vanuit de Wet Kinderopvang. Bevindingen 

naar aanleiding van deze inspecties hebben input gegeven voor gespreksonderwerpen tijdens deze 

inspectie. GGD Zaanstreek- Waterland heeft de kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen 

onderzocht: 

• Registratie, wijzigingen en naleving handhaving; 

• Pedagogisch beleid; 

• Personeel; 

• Veiligheid en gezondheid; 

• Ouderrecht; 

• Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht. 

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, een vragenlijst van de 

oudercommissie en een interview met de houders. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 

van afgelopen jaar (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl). 
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

Hierbij rekening houdend met de verzachtende omstandigheden zoals hiervoor aangegeven. 

 



 

 

5 van 35 

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 25-04-2022 

Gastouderbureau ViaViela Zaanstreek te Krommenie 

 

 

Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen gastouderbureau starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn tussen de houder van het gastouderbureau 

en de ouder(s). Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt het gastouderbureau in 

het Landelijk Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze 

door te geven. 

 

De houder moet verplichtingen uit eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

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

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

Wijzigingen 

De houder van het gastouderbureau dient bij wijzigingen onverwijld een verzoek in bij het college 

om de gegevens te wijzigen. In het LRK staan alleen gastouders geregistreerd die 

gastouderopvang verzorgen en waarmee het gastouderbureau een bemiddelingsrelatie heeft. 

Naleving handhaving 

Uit het LRK blijkt dat er bij het gastouderbureau geen handhaving en/of exploitatieverbod loopt of 

heeft gelopen. Hierom zijn deze items niet beoordeeld. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden binnen het domein 'Registratie, wijzigingen, 

naleving handhaving en maatregelen covid-19'. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (25-04-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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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. 

Pedagogisch beleidsplan 

Gastouderbureau ViaViela Zaanstreek beschikt over een actueel pedagogisch beleidsplan. Het 

pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan aspecten van verantwoorde gastouderopvang opvang. De houder beschrijft hoe er 

uiting wordt gegeven aan het borgen van de emotionele en fysieke veiligheid, hoe er uiting wordt 

gegeven aan de ontwikkeling van verschillende competenties (cognitieve, motorische, creatieve en 

zintuiglijke), de overdracht van normen en waarden en hoe de ontwikkeling van kinderen te 

stimuleren. 

 

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

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

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

eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld. 

 

Interview houder 

Het pedagogisch beleidsplan is een algemeen pedagogisch beleidsplan die voor alle franchise 

ondernemingen is geschreven. De houder van het gastouderbureau is, in samenspraak met 

franchisegever, verantwoordelijk voor het algemeen beleid. Het pedagogisch beleidsplan wordt 

minimaal 4 keer per jaar besproken door de franchisenemer en franchisegever. Daarnaast is er 

jaarlijks, aan het eind van het kalenderjaar, een landelijke bijeenkomst waar het beleid voor het 

komende jaar wordt besproken. 

Pedagogische praktijk 

Iedere gastouder ontvangt bij de start van de bemiddelingsrelatie een gastoudermap waar het 

pedagogisch beleid in zit. In het online administratie systeem voor gastouders en vraagouders 

(Mijngastouderburo.nl) kunnen de gastouders (de meest recente) documenten en protocollen 

inzien. 

 

Iedere gastouder is verplicht tot het volgen van de online cursus ‘De vier pedagogische 

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

wordt vermeld hoe de gastouder deze basisdoelen in de praktijk kan brengen. Ook is er een 

theoretische verdieping op het beleid digitaal beschikbaar in de kenniswijzer van 

Mijngastouderburo.nl. 
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De houder draagt zorg voor deskundigheidsbevordering op het gebied van de pedagogische 

praktijk door onder andere alle gastouders om het jaar de online workshop pedagogisch handelen 

te laten volgen. Daarnaast ontvangen de gastouders om de zes weken een nieuwsbrief met hierin 

verschillende onderwerpen vanuit het kwaliteitshuis. Het kwaliteitshuis is een middel voor de 

gastouders om haar eigen pedagogisch werkplan op papier te krijgen. Een aantal gastouders heeft 

de poster die bij het kwaliteitshuis hoort, hangen op de opvanglocatie. De online cursussen die 

worden aangeboden worden met regelmaat aangepast zodat deze interessant blijven voor iedere 

gastouder. 

 

Bij het jaarlijkse evaluatiegesprek wordt het pedagogisch handelen van de gastouder besproken. 

De houder maakt gebruik van een format met een wisselend speerpunt zoals 'gezonde voeding', 

werken met de Meldcode', pedagogisch handelen' en 'werken met baby's'. In het format staan ook 

vragen over het welbevinden van de kinderen, over de inhoud van het pedagogisch beleid en of de 

gastouder de basisdoelen in de praktijk weet te brengen. Tijdens de twee minimale 

contactmomenten per jaar observeert de houder de pedagogische praktijk van de gastouder. Als er 

een vraag vanuit de gastouder komt of en signaal vanuit een ouder met betrekking tot het 

pedagogisch handelen gaat de houder (onverwachts) langs. 

 

De houder kan de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan door de gastouders voldoende 

waarborgen.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden binnen het domein 'Pedagogisch beleid'. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder gastouderbureau (Ingevuld op 19 april 2022) 

• Interview houder (25-04-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Versie 107.15, april 2022) 

• Formulier jaarlijks voortgangsgesprek- Werken met de Meldcode 

• Formulier jaarlijks voortgangsgesprek- Pedagogisch handelen 

• Formulier jaarlijks voortgangsgesprek- Gezonde voeding 

• Formulier jaarlijks voortgangsgesprek- Werken met baby's 

• Rapporten gastouderinspecties 2021 
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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 (PRK). 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 houders zijn ingeschreven in het personen register kinderopvang (PRK) en gekoppeld aan het 

gastouderbureau. 

 

Alle gastouders uit de steekproef zijn voor aanvang van de werkzaamheden ingeschreven in het 

PRK en gekoppeld aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau geeft aan pas een aanvraag 

voor registratie van een gastoudervoorziening bij de gemeente in te dienen wanneer alle 

betrokkenen in het PRK zijn ingeschreven en aan het bureau zijn gekoppeld. 

 

Uit de steekproef blijkt dat een aantal huisgenoten niet op tijd gekoppeld zijn aan het 

gastouderbureau: 

 

• Gastouder 1: Bemiddeling is gestart vanaf 11 maart 2022. De huisgenoot is ingeschreven in 

het PRK op 5 december 2021. Deze huisgenoot is tijdens deze inspectie op 25 april 2022 

gekoppeld. 

• Gastouder 2: Een huisgenoot is niet ingeschreven en niet gekoppeld. Tijdens deze inspectie 

heeft de houder deze gastouder gebeld. Het blijkt een familielid te zijn met een postadres op 

de opvanglocatie. Tijdens het opstellen van dit rapport zijn de inschrijving en koppeling met 

het gastouderbureau geregeld. 

• Gastouder 3: Een kind is in oktober 2021 18 jaar geworden. Dit kind is in november 2021 

ingeschreven in het PRK door de gastouder en op dezelfde dag gekoppeld aan het 

gastouderbureau.* 

• Gastouder 4: Tijdens een GGD inspectie bij een gastouder in december 2021 is gebleken dat 

een vriend van de gastouder wel eens de kinderen van school haalt. Deze vriend stond wel 

ingeschreven in het PRK en gekoppeld met een ander gastouderbureau, maar niet gekoppeld 

aan ViaViela Zaanstreek. In februari 2022 is, naar aanleiding van deze gastouderinspectie, 

deze persoon alsnog gekoppeld aan ViaViela Zaanstreek.  

 

Interview houder 

Uit het interview met de houder blijkt dat zij afhankelijk zijn van de gastouder wat betreft het 

doorgeven van huisgenoten. De gastouder moet de huisgenoten zelf inschrijven in het PRK waarna 

het gastouderbureau hen kan koppelen. Bij aanvang van de bemiddelingsrelatie wordt de 

verplichting hiervan besproken en bij de al lopende de bemiddelingsrelatie wordt bij elk bezoek aan 

de opvanglocatie de lijst met ingeschreven personen op actualiteit gecontroleerd middels de 

opgave op de gastouderkaart.  

De gastouder kan de thuiswonende kinderen registeren in het administratieprogramma waardoor 

de houder in de gaten kan houden wanneer dit kind ingeschreven moet worden. De houder neemt 
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dan ruim van te voren contact op met de gastouder dat de inschrijving en koppeling geregeld moet 

gaan worden. Niet iedere gastouder doet deze registratie in het administratieprogramma waardoor 

het gastouderbureau dit niet geheel digitaal kan controleren. 

 

*Bij gastouder 3 heeft de houder schriftelijk contact laten zien dat zij op tijd hebben aangegeven 

bij de gastouder dat deze het kind moest gaan inschrijven. Deze inschrijving is een maand te laat 

gebeurd maar de houder heeft het kind op dezelfde dag van inschrijving gekoppeld aan het 

gastouderbureau. 

 

Conclusie 

 

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

voldaan:  

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) 

 

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. 

Eén houder werkt 36 uur in de week, de andere houder 28 uur. Zij werken gezamenlijk minimaal 

64 uur per week. 

 

Formule: 

• Er zijn 80 aangesloten voorzieningen gastouderopvang. 16 (te bestede uren per aangesloten 

gastouder) x 80 (aangesloten voorzieningen gastouderopvang) = 1280 ten minste te besteden 

uren op jaarbasis. 

• De houder heeft: 64 (besteedbare uren per week) x 46 (werkweken per jaar) = 2944 

besteedbare uren op jaarbasis. 

 

Hieruit blijkt dat er ruim voldoende uren beschikbaar zijn voor de 16 uur begeleiding per 

gastouder. 

 

De houder heeft in een bestand een urenverantwoording aangeleverd. In deze urenverantwoording 

en tijdens het gesprek is duidelijk verantwoord welke taken worden uitgevoerd betreffende 

begeleiding en bemiddeling. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden binnen het item 'Personeelsformatie per 

gastouder'. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder gastouderbureau (Ingevuld op 19 april 2022) 

• Interview houder (25-04-2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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• Document "Gemiddelde urenbesteding per gastouder 2021" 

• Rapporten gastouderinspecties 2021 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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

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

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

volgens het beleid. 

 

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

het gebruik van deze meldcode. 

 

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

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

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Er wordt voor de uitvoering van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gebruik gemaakt 

van een digitale risico-inventarisatie opgesteld door ViaViela BV. Het inventarisatieformat voldoet 

aan de gestelde eisen van de wet kinderopvang. 

 

Om ervoor te zorgen dat de aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico-

inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt, onder normale omstandigheden, binnen 12 maanden 

na het vorige kwaliteitsbezoek een nieuw bezoek gedaan. Voorafgaand aan het bezoek vult de 

gastouder de initiële risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid in. Tijdens het bezoek wordt de 

inventarisatie opnieuw met de gastouder doorgenomen en waar nodig geactualiseerd waarna deze 

digitaal ondertekend wordt. Wanneer maatregelen getroffen dienen te worden, wordt een plan van 

aanpak gemaakt. De houder controleert de getroffen maatregelen via Whatsapp, telefonisch of 

tijdens een bezoek aan de gastouder.  

 

De gastouders worden er op gewezen dat tussentijdse veranderingen op de opvanglocatie die van 

invloed zijn op de laatst ingevulde risico-inventarisatie onverwijld aan hen doorgegeven moeten 

worden zodat de houder een nieuwe risico-inventarisatie uit kan voeren. De risico-inventarisaties 

zijn voor gastouders en vraagouders inzichtelijk via een individuele pagina op de website van de 

koepel ViaViela. 

 

Om de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen nog meer te waarborgen wordt in 

een aantal gevallen en gedurende de lockdown het document ‘Niet regels tellen, maar het gedrag 

telt’ ingezet. Dit document vult de gastouder zelf in en 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 ‘Infectieziektenschema’, ‘Giftige planten en 

stoffen’ en ‘Protocol veilig slapen’ voor meer bewustwording bij de gastouder zodat zij de risico’s 

nog verder kunnen reduceren. 

 

In verband met de coronapandemie heeft de houder niet bij alle gastouders binnen de jaarlijkse 

termijn een fysiek bezoek afgelegd voor het afnemen van de risico-inventarisatie. Zo is tijdens de 

lockdown de inventarisatie digitaal/ telefonisch afgenomen waarna de houder een andere keer, 

wanneer op bezoek gaan weer mogelijk was, samen met de gastouder de inventarisatie heeft 

doorgelopen op locatie. 
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De houder vertelt dat zij bij het plannen van afspraken een afweging heeft gemaakt over welke 

gastouder zij het eerst zou bezoeken, namelijk de commerciële gastouders en de gastouders die 

meer begeleiding nodig hebben. Ook gastouders waarbij het bezoek de eerste keer na de start van 

de opvang zou zijn, wilde de houder langs gaan en niet digitaal afnemen waardoor deze later 

uitgevoerd kan zijn. 

In deze situatie was sprake van overmacht, waardoor verzachtende omstandigheden door corona 

gelden.  

 

De houder geeft aan op dit moment bij te zijn met de risico-inventarisaties en dat deze weer 

binnen de 12 maanden gedaan zijn/ worden. 

 

Conclusie 

 

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

voldaan:  

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) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

ViaViela heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen 

van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt 

dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Er zijn verschillende 

registratieformulieren beschikbaar voor de gastouder. De samenvatting van de uitgebreide 

Meldcode zit in de gastoudermap. De houder gebruikt het afwegingskader om te beslissen of een 

melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp 

mogelijk is.  

 

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

• Gastouders ontvangen bij de koppeling een verkorte versie van de meldcode, waarin onder 

meer de stappen van het afwegingskader zijn uitgelegd, informatie over de app wordt 

weergegeven en de signalenlijst gesplitst in leeftijden is toegevoegd. 

• De verkorte en lange versie van de meldcode zijn in 'Mijngastouderburo.nl' te vinden voor 

gastouders. 

• De inhoud en het gebruik van de meldcode wordt met de gastouder besproken voor aanvang 

van de werkzaamheden tijdens het kennismakingsgesprek. 

• In 2021 heeft de houder tijdens het jaarlijkse voortgangsgesprek de meldcode met de 

gastouder besproken aan de hand van het voortgangsformulier ‘Meldcode’. De houder heeft 

verdiepingsvragen gesteld om te toetsen of de gastouder de inhoud heeft begrepen. 

• Ook bespreekt de houder wat de gastouder moet doen wanneer zij een vermoeden heeft 

waarvoor ze niet terecht kan bij de houder van het gastouderbureau, namelijk dat de 

gastouder contact kan opnemen met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. 

• Bij wijzigingen in de 'Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' worden 

zowel ouders als gastouders hiervan op de hoogte gebracht middels een nieuwsbrief. 
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• Iedere gastouder is verplicht een online cursus te volgen. Door middel van deze cursus wordt 

kennis opgedaan en tevens getoetst. 

• Er worden workshops georganiseerd betreffende de meldcode. Voor 2022 zal deze nog gepland 

worden. 

• Tijdens de bezoeken heeft de houder flyers ‘de Meldcode en het Afwegingskader’ van het 

advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland noord bij de 

gastouders achter gelaten en de app ‘meldcode kindermishandeling’ bij de gastouders 

gepromoot. 

 

De houders zelf zijn bekend met de uitgebreide Meldcode en bijbehorende handleiding welke 

beschikbaar is in de kenniswijzer van Mijngastouderburo.nl en de samenvatting hiervan. Bij 

wijzigingen in de 'Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' worden zij 

hiervan op de hoogte gebracht. 

Tevens is de cursus meldcode ook beschikbaar voor de medewerkers en zijn zij aanwezig als de 

GGD de workshop komt geven.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden binnen het item 'Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling'. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder gastouderbureau (Ingevuld op 19 april 2022) 

• Interview houder (25-04-2022) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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

• Rapporten gastouderinspecties 2021 
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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 van Gastouderbureau ViaViela Zaanstreek laat in de schriftelijke overeenkomsten met 

de vraagouders duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat 

(uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat. De 

gastouderopvang vindt plaats op basis van de bemiddelingsovereenkomst(en) en met in 

achtneming van de bepalingen in de Overeenkomst van Opdracht tussen gastouder en vraagouder. 

 

De koepel Gastouderbureau ViaViela heeft een website die up-to-date is. Vraagouders en eenieder 

die daarom verzoekt, worden onder andere via deze website geïnformeerd over het te voeren 

beleid. 

Overige informatie voor vraagouders wordt onder andere gegeven door: 

• Telefonische gesprekken 

• Digitale oudergids (stappenplan gastouderopvang, richtlijn kennismakingsgesprek, uitleg over 

de administratieve werkwijze en pedagogisch beleid) 

• Website (www.viaviela.nl) 

• Intakegesprek online of fysiek 

• Kenniswijzer op Mijngastouderburo.nl  

• Nieuwsbrieven 

• Facebookpagina 

  

De houders hebben op de website van Gastouderbureau ViaViela een eigen pagina waar het meest 

recente inspectierapport te vinden is.  

 

Uit het interview blijkt dat de houder zorg draagt voor een goede bereikbaarheid van het 

gastouderbureau voor de vraagouder en de gastouder. De gastouders en vraagouders zijn hierover 

geïnformeerd. De oudercommissie geeft in de vragenlijst aan dat het gastouderbureau goed 

bereikbaar is; wanneer de telefoon niet direct opgenomen kan worden belt het gastouderbureau 

dezelfde dag nog terug. 

 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 

passende wijze onder de aandacht van de ouders. Deze informatie is op de website geplaatst. 
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Oudercommissie 

ViaViela B.V. heeft een centrale oudercommissie ingesteld naast de lokale oudercommissie van 

iedere ViaViela vestiging. ViaViela Zaanstreek heeft een eigen lokale oudercommissie met 4 leden. 

De GGD heeft een e-mail met een vragenlijst naar de oudercommissie gestuurd. Hierin worden 

onder andere vragen gesteld over: 

• Informatie aan vraagouders 

• Kwaliteit van de opvang 

• De oudercommissie 

 

De voorzitter heeft in de vragenlijst aangeven de kwaliteit van de bovenstaande thema’s als 

positief te ervaren. 

 

De houder beschikt over een reglement oudercommissie dat voldoet aan de inhoudelijke eisen. 

Deze is op 2 februari 2021 ondertekend door de voorzitter en de houder. 

 

De leden van de oudercommissie zijn gekozen uit de vraagouders en zijn niet werkzaam bij het 

gastouderbureau. De houder stelt de oudercommissie in staat haar eigen werkwijze te bepalen. Dit 

blijkt uit het reglement oudercommissie en de antwoorden van de voorzitter op de vragenlijst. Op 2 

februari 2021 heeft de laatste vergadering plaatsgevonden. Op 10 mei 2022 zal de eerstvolgende 

vergadering zijn.  

Klachten en geschillen 

De koepel gastouderbureau ViaViela heeft een regeling voor de afhandeling van klachten. De 

interne klachtenregeling heeft betrekking op alle aspecten van de organisatie en dienstverlening, 

zoals deze zich kunnen voordoen in de relatie tussen de organisatie en de gebruiker. Deze regeling 

is schriftelijk vastgelegd en voorziet er in dat aan alle inhoudelijke eisen wordt voldaan. De houder 

heeft de klachtenregeling voor ouders op de website geplaatst. Ook is deze in de kenniswijzer van 

Mijngastouderburo.nl geplaatst waar gast- en vraagouders de klachtenregeling terug kunnen 

vinden. 

   

Gastouderbureau ViaViela Zaanstreek is per 6 januari 2016 aangesloten bij een door de minister 

van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. Voor advies bij het indienen van een klacht 

wordt verwezen naar het externe Klachtenloket Kinderopvang. 

   

Als een houder een schriftelijk ingediende klacht heeft ontvangen over het gastouderbureau, is de 

houder verplicht om de klacht op te nemen in een klachtenjaarverslag. 

Voor dit gastouderbureau zijn er geen schriftelijke klachten ingediend. De houder is daarom niet 

verplicht om een klachtenjaarverslag te maken. 

   

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden binnen het domein ‘Ouderrecht’. 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst oudercommissie (Ontvangen op 19-4-2022) 

• Interview houder (25-04-2022) 

• Reglement oudercommissie 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website 

• Overzicht samenstelling oudercommissie 

• Certificaat klachtenvrij 2021 (Geschillencommissie, 30-03-2022) 

• Intern klachtenreglement (Formulier 114.8) 
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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 

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

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

onder andere rekening gehouden met het aantal m2 op de opvanglocatie, wat de gastouder zelf 

wenselijk vindt en of er speciale zorg/aandacht nodig is voor (een van) de opvangkind(eren). 

 

De houder vraagt de gastouders om een digitaal weekrooster in 'mijngastouderburo.nl' op de 

persoonlijke pagina van de gastouder in te vullen. Het aantal op te vangen kinderen is opgenomen 

in het intakeformulier en wordt getoetst aan de hand van het document 'Kwaliteitscriteria 

gastouder en opvanglocatie'. Tijdens (onverwachte) huisbezoeken wordt de kindbezetting 

gecontroleerd. Er wordt gelet op eigen kinderen tot en met 10 jaar, kinderen die worden 

opgevangen via andere gastouderbureaus en kinderen die komen spelen. De kindbezetting komt 

ook aan de orde bij de evaluatie van de gastouder en vindt er een nieuwe risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid plaats bij wijzigingen in het aantal kindplaatsen per voorziening. 

 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij haar gastouderbureau aangesloten gastouders tijdens de 

opvang de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. 

 

De houder draagt er zorg voor dat een intakegesprek met de gastouder plaatsvindt bij de 

voorgenomen voorziening voor gastouderopvang. Ook draagt de houder er zorg voor dat een 

intakegesprek met de vraagouder plaatsvindt. De koppelingsgesprekken tussen vraag- en 

gastouder vinden plaats bij de voorziening voor gastouderopvang. Deze gesprekken worden 

gevoerd door de houder van het gastouderbureau. 

 

De houder draagt er zorg voor dat zij in ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang 

door de gastouder plaatsvindt bezoekt. Deze bezoeken zijn het kwaliteitsbezoek en het evaluatie/ 

voortgangsbezoek. Uit een steekproef van 5 gastouders blijkt dat de houder de 

voortgangsgesprekken heeft gevoerd. 

 

Uit de steekproef en het interview blijkt dat de houder er zorg voor draagt de gastouderopvang 

jaarlijks mondeling met de vraagouders wordt geëvalueerd en de evaluatie schriftelijk wordt 

vastgelegd. Aan de hand van het (per email verstuurde) formulier 'jaarlijkse evaluatie ouder' voert 

de houder een evaluatiegesprek met de vraagouders. Wanneer een vraagouder deze evaluatie niet 

invult registreert de houder de pogingen tot evaluatie in het administratiesysteem. Hiermee toont 

de houder aan inspanningen te leveren om de jaarlijkse evaluatie met vraagouders te realiseren. 
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Tijdens een jaarlijks bezoek van de opvangvoorziening wordt getoetst of er voldoende speel- en 

afzonderlijke slaapruimte is, of er voldoende buitenspeelmogelijkheden zijn, of de woning voorzien 

is van voldoende en goed functionerende rookmelders en of de voorziening altijd rookvrij is. 

Tijdens twee inspecties door de GGD bij gastouders die zijn aangesloten bij ViaViela Zaanstreek is 

gebleken dat er geen rookmelder aanwezig was op de begane grond. Op basis hiervan is 

geconstateerd dat de controle op de rookmelders door het gastouderbureau niet altijd voldoende is 

uitgevoerd.   

 

Conclusie 

 

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

voldaan:  

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) 

 

Administratie gastouderbureau 

De houders van het gastouderbureau gebruiken het digitale registratie- en administratie 

programma van ViaViela 'mijngastouderburo.nl' en kan zo op verzoek van de toezichthouder tijdig 

de gegevens verstrekken die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, 

paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. In dit systeem 

worden ook de betalingen verwerkt.   

 

Uit een steekproef is gebleken dat de administratie aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• een overzicht van de houder van het gastouderbureau en alle personen werkzaam bij de 

onderneming; 

• een overzicht van alle bij dat gastouderbureau ingeschreven kinderen; 

• een overzicht van alle bij dat gastouderbureau aangesloten personen die over een verklaring 

omtrent het gedrag moeten beschikken; 

• het bevat een schriftelijke overeenkomst per vraagouder; 

• het bevat een door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekend origineel van de 

inventarisatie van veiligheid- en gezondheidsrisico's. 

• een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang; 

• een jaaroverzicht per vraagouder. 

• een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie; 

• een afschrift van het reglement van de oudercommissie. 

   

Uit een steekproef van een geldstroom is gebleken dat de betaling van de vraagouder aan het 

gastouderbureau en de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder via bankafschriften 

inzichtelijk is. 
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Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden binnen het item 'Administratie gastouderbureau'. 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder gastouderbureau (Ingevuld op 19 april 2022) 

• Interview gastouder/houder voorziening (25-04-2022) 

• Schriftelijke overeenkomst(en) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Reglement oudercommissie 

• Overzicht ingeschreven kinderen 

• Overzicht gekoppelde kinderen 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Jaaroverzicht per voorziening gastouderopvang 

• Bankafschriften waaruit betalingen van de vraagouder aan gastouderbureau blijken 

• Bankafschriften waaruit de betalingen gastouderbureau aan gastouder blijken 

• Jaaroverzicht/maandoverzicht per (vraag-)ouder 

• Datum waarop overeenkomst met ouder is of wordt beëindigd 

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

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

• Rapporten gastouderinspecties 2021 
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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) 

 

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) 
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Personeel 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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) 

 

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) 

 
 

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

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

kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

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

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

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

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

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

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

gezondheid inzichtelijk is voor de vraagouders. 

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

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een gastouderbureau stelt voor de gastouders een meldcode vast waarin 

stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt 

omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden 

geboden. 

De door de houder voor de gastouders vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door 

gastouders met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. een afwegingskader op basis waarvan gastouders het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen en dat hen in staat stelt te beoordelen of sprake 

is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden per gastouder bij de stappen, bedoeld onder a, 

inclusief vermelding van de gastouder die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan 

niet doen van een melding; 

d. specifieke aandacht, indien van toepassing, voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van gastouders vereisen; 

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop gastouders moeten omgaan met gegevens waarvan zij 

het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

Het door de houder van een gastouderbureau in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in art 8 lid 1 van het Besluit gastouderbureau, 

gastouders en Voorziening voor gastouderopvang; 

e. het beslissen over: 

   - het doen van een melding, en 

   - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 5 Wet kinderopvang; art 8 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang) 



 

 

22 van 35 

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 25-04-2022 

Gastouderbureau ViaViela Zaanstreek te Krommenie 

 

 

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het de houder bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon of een 

gastouder die door tussenkomst van het gastouderbureau gastouderopvang biedt, alsmede een 

huisgenoot van de gastouder, stagiair of vrijwilliger, zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt 

aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt 

van de door hem geboden gastouderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt met de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een redelijk 

vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de houder 

van het gastouderbureau onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 

van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 

tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 

geboden gastouderopvang, hij de houder van het gastouderbureau daarvan onverwijld in kennis 

stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is 

als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 

en 2 van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de onderneming werkzaam persoon of een gastouder die door tussenkomst van 

het gastouderbureau gastouderopvang biedt bekend is geworden, dat de natuurlijke persoon die 

tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of 

mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden 

gastouderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang 

en in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een gastouderbureau laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder 

duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat 

(uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat. 

(art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang; art 11b Regeling Wet kinderopvang) 

 

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. 
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(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. 

(art 1.59 lid 3 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) 
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Klachten en geschillen 

De houder van een gastouderbureau treft ten behoeve van ouders een regeling voor de 

afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in ieder geval in dat:  

- de ouder de klacht schriftelijk bij de houder van een gastouderbureau indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op passende wijze onder de aandacht van de ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 

het behandelen van: 

- geschillen tussen houder en ouder over een gedraging van de houder of een bij de houder 

werkzame persoon jegens ouder of kind;  

- geschillen tussen houder en ouder over de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 

- geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

 

Kwaliteitscriteria 

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) 

 

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. 
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(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 alle bij zijn gastouderbureau 

aangesloten gastouders tijdens de opvang de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar waar 

naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal 

of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. 

(art 1.56 lid 1 en 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 

specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het 

gastouderbureau vastgestelde gedragscode. 

(art 1.56 lid 1 en 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

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) 

 

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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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 de omvang en de samenstelling 

van de oudercommissie. 

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

 

De administratie van een gastouderbureau bevat een afschrift van het reglement van de 

oudercommissie. 

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

 

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 
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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) 

 

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 Zaanstreek 

Website : http://www.viaviela.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000009180842 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : Marjan Oosthuizen t.h.o.d.n. ViaViela Zaanstreek-

Oost 

Adres houder : Pachterstraat 5 

Postcode en plaats : 1561 ED Krommenie 

Website : www.viaviela.nl 

KvK nummer : 34218550 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 

Adres : Vurehout 2 

Postcode en plaats : 1507 EC ZAANDAM 

Telefoonnummer : 0900-2545454 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. Schuurman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zaanstad 

Adres : Postbus 2000 

Postcode en plaats : 1500 GA Zaandam 

 

Planning 

Datum inspectie : 25-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-05-2022 
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Zienswijze houder : 24-05-2022 

Vaststelling inspectierapport : 30-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-06-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

 

Geachte mevrouw Schuurman, 

 

Allereerst willen wij u bedanken voor de uitgebreide inspectie dit jaar, en daardoor ook het 

uitgebreide rapport. 

 

Wat ons tijdens de inspectie opviel en ook verbaasde was dat er, in tegenstelling tot alle eerdere 

inspecties bij ons tot nu toe, tot enkele jaren terug werd gekeken. 

Voorheen was het altijd een momentopname van de situatie op dat ogenblik. Nu werd er in 

sommige gevallen tot wel in 2019 teruggekeken, jaren waarover we eerder al een inspectie zonder 

enige constatering hebben ondergaan. 

 

Er wordt in het rapport vermeld dat er door middel van steekproeven is gecontroleerd of alles met 

het betreffende dossier in orde was. Echter, bij de dossiers waar onvolkomenheden zijn 

geconstateerd was er geen sprake van een steekproef. 

Deze dossier zijn van te voren op basis van eerdere constateringen tijdens een inspectie (ook door 

andere GGD's) van de gastoudervoorziening dan wel via uitdraaien uit het LRK, het PRK en de 

gemeentelijke basisadministratie geselecteerd. 

De dossiers die wél op basis van steekproeven zijn gecontroleerd waren op het moment van de 

inspectie allemaal in orde. 

 

Hierdoor zou de indruk gewekt kunnen worden dat er tijdens de inspectie een behoorlijk aantal 

constateringen zijn gedaan, terwijl het grootste deel al eerder geconstateerd, en belangrijker, als 

opgelost waren op het moment van de inspectie. 

 

Gelukkig waren er ook deze keer in verreweg de meeste domeinen geen onrechtmatigheden te 

constateren, en de constateringen die we wel waren kwamen vooral voor in het domein 'Personeel'. 

Het verbaasde (en verraste) me in eerste instantie wel, want ook op dit vlak doen we alles wat in 

ons vermogen ligt om te voorkomen dat er iets niet klopt. 

Dit is ook te zien aan het feit dat op het moment dat iemand zich in het PRK registreert, wij de 

koppeling aan ons gastouderbureau in 99% van de gevallen al binnen zeer korte tijd gerealiseerd 

hebben. 

 

Er over nadenkend waardoor sommige constateringen zouden kunnen zijn ontstaan werd de 

verrassing al iets minder groot. Op het moment van schrijven zijn er ruim 230 personen aan ons 

gekoppeld in het PRK. 

Het registreren en koppelen in het PRK is een log systeem waarbij wij alleen maar kunnen zien wat 

we zelf invoeren of hebben ingevoerd. Wij kunnen op geen enkele manier checken of er meer 

personen op een voorziening geregistreerd zijn, maar nog niet aan ons gekoppeld. 

Wij kunnen bij een gastoudervoorziening namelijk nergens zien of er ook al andere personen 

geregistreerd zijn, waardoor wij eventuele onvolkomenheden eerder zouden kunnen ontdekken. 

Het BSN en de geboortedatum van een persoon is het enige waar wij op zouden kunnen zoeken, 

maar dan is de voorwaarde wel dat de gastouder die aan ons heeft doorgegeven, als er al gemeld 

dat iemand überhaupt gekoppeld moet worden. 

 

Wel hebben de constateringen tijdens de inspectie er per direct toe geleid dat wij de processen 

waarbij het geconstateerde zou kunnen ontstaan, hebben nagekeken en waar mogelijk aangepast 

om herhaling in de toekomst te kunnen voorkomen. 
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Over de constateringen over de ontbrekende rookmelders kan ik kort zijn. 

 

Al sinds de verplichting van rookmelders op een gastoudervoorziening informeren we de 

gastouders er tot vervelens aan toe wat de regels en de verplichtingen zijn. 

Bij elk bezoek wordt dit onderwerp ook besproken, en nu de afstand tot de wanden en het 

monteren aan het plafond steeds strenger wordt beoordeeld, komt dat ook ter sprake. 

Indien er iets moet worden aangepast, meestal de plek waar de rookmelder geïnstalleerd is, wordt 

dit door ons ook in het plan van aanpak beschreven. Na de afgesproken termijn vragen we bij de 

gastouder nog na of het ook werkelijk gebeurd is. 

 

Dat er dan op 2 gastoudervoorzieningen tijdens een GGD inspectie ter plaatse de rookmelders, en 

zeker die op de begane grond, helemaal niet gemonteerd waren kan ons inziens niets anders zijn 

dan een incident. 

Dit is iets wat wij minstens 2x per jaar controleren en zeker niet zouden tolereren als een 

dergelijke situatie door ons geconstateerd zou worden. 

Dat het op een bepaald moment toch kan zijn dat een rookmelder ontbreekt op de begane grond, 

kan dan eigenlijk geen andere reden hebben dat dat die er hing vervangen moest worden of dat 

het plafond geschilderd moest worden. 

Neemt natuurlijk niet weg dat een verwijderde rookmelder direct teruggeplaatst had moeten 

worden wat niet gebeurd is, maar kan ook verklaren waarom wij er niet van op de hoogte waren. 

 

Dan onze zienswijze op het geconstateerde: 

 

Bij het er over nadenken hoe deze constateringen hebben kunnen ontstaan, hebben we ook naar 

oplossingen gezocht, waarmee we dit soort zaken in de toekomst kunnen verminderen en 

misschien zelfs wel voorkomen. 

 

Wat betreft de constatering dat een eigen kind van de gastouder op 9 december 2020 18 jaar is 

geworden en deze persoon op 25 januari 2021 is geregistreerd en gekoppeld kan ik aangeven dat 

dat inderdaad te laat is geweest. 

Wij kregen op 15 januari van de gastouder door dat haar eigen kind de maand ervoor 18 jaar was 

geworden. Wij hebben direct een VOG aanvraag voorbereid, en 10 dagen later was de registratie 

en de koppeling aan ons gastouderbureau een feit. 

 

Bij elk bezoek aan een gastoudervoorziening vragen we aan de hand van de ons bekende gegevens 

op dat moment standaard al uit of de huidige registraties nog actueel zijn, en of dit ook compleet 

is. 

Dit is naast het feit dat de gastouders meermalen zijn geïnformeerd over de eisen met betrekking 

tot het PRK, voor ons een toetsmoment om te controleren of alles nog klopt. 

 

1 - De constatering dat de partner van een onlangs bij ons gestarte gastouder al wél in het PRK 

geregistreerd was, en ook reeds gekoppeld aan een ander gastouderbureau dat deze gastouder 

bemiddelt is terecht. 

We hebben de betreffende gastouder vóór de aanvraag voor een extra bemiddelingsrelatie bij de 

gemeente in het PRK aan ons gekoppeld. 

Ik kan nu niet meer nagaan waarom wij de partner van de gastouder toen ook niet meteen hebben 

gekoppeld, iets wat op moment van het koppelen van de gastouder een logische stap zou zijn 

geweest, alle benodigde gegevens waren gewoon voorhanden. 
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Er is in dit geval overigens gelukkig géén sprake geweest van een persoon zonder VOG en hij was 

door de registratie in het PRK ook al opgenomen in de continue screening en alleen nog niet aan 

ons gekoppeld. 

Op het moment dat de GGD ons tijdens de inspectie op deze omissie wees, is de koppeling in het 

PRK per direct gemaakt en was de constatering opgeheven. 

 

2 - De constatering dat er op het adres van een gastoudervoorziening een volwassen persoon was 

bijgeschreven die niet in het PRK was geregistreerd en aan ons gekoppeld was voor ons uiteraard 

een onaangename verrassing. 

Wij hebben nog tijdens de inspectie contact met deze gastouder opgenomen en de aanvraag voor 

de VOG voorbereid. Uiteindelijk is deze persoon anderhalve week later, op 6 mei alsnog 

geregistreerd en aan ons gekoppeld. 

De gastouder had slechts een aantal weken voor deze inspectie de persoon op haar adres in laten 

schrijven, en heeft zich niet gerealiseerd wat de consequenties daarvan zouden zijn. 

Dat is ook de reden dat wij als gastouderbureau niet op de hoogte zijn gesteld, en dit dus op zijn 

vroegst bij ons volgende bezoek aan de gastoudervoorziening boven tafel was gekomen. 

 

3 - Naar aanleiding van de constatering dat de registratie en koppeling van een 18 jaar geworden 

kind van een gastouder te laat was, hebben wij onze procedures aangescherpt met als doel dit in 

de toekomst te voorkomen. 

Onze vragenlijst is uitgebreid met de vraag of er ook eigen kinderen zijn, en wanneer die 18 jaar 

worden. Als er eigen kinderen zijn, zullen we die gegevens ook direct in de persoonlijke portal van 

de gastouder in te voeren. 

Het resultaat daarvan is dat zij 3 maanden voor de datum dat een daar ingevuld persoon 18 jaar 

wordt, de gastouder daar een notificatie van krijgt waarmee de VOG aanvraag en het registratie en 

koppelingstraject opgestart kan worden. 

Hiermee zijn we er vrij zeker van dat de ontstane situatie in de toekomst niet meer voor kan 

komen. 

 

Wel wil ik hierbij voor de volledigheid bij aantekenen dat de aanvraag van de VOG, de registratie 

en de koppeling in het PRK al geheel compleet er verwerkt was op het moment dat de GGD ons 

hierop wees tijdens de inspectie. 

Het is dus een constatering achteraf, waarbij het geconstateerde op dat moment van de inspectie 

al 15 maanden daarvoor door ons was geconstateerd en direct daarna is opgelost. 

 

4 - De vierde constatering is wederom een structureel aanwezige dan wel een inwonende op een 

gastoudervoorziening. Deze persoon was reeds in het PRK geregistreerd en gekoppeld aan een 

ander gastouderbureau waar deze gastouder al mee samenwerkte. 

Er is dan ook geen enkele andere reden te bedenken voor het door ons niet aan ons 

gastouderbureau koppelen in het PRK dan dat wij nooit van de gastouder hebben vernomen dat 

deze situatie bestond. 

Ook hierbij zijn wij volledig afhankelijk van de informatie die wij tijdens onze gesprekken met de 

gastouder krijgen. 

Wij zijn er mee geconfronteerd doordat de GGD tijdens inspectie van de gastoudervoorziening uit 

haar systemen kon opmaken dat de koppeling aan ons nooit had plaatsgevonden en hebben dat 

toen per direct opgelost. 

 

Aan het begin van deze zienswijze gaf ik al aan dat ik ook op zoek ben gegaan naar hoe het proces 

voor ons als houder in elkaar zit, afgezet tegen welke middelen de toezichthouder heeft, de 

eventuele oorzaken, en zeker ook naar mogelijke oplossingen. 
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Over het gehele proces van de registratie en koppeling in het PRK wil ik daarom graag het 

volgende kwijt: 

 

Het is (mede) de verantwoordelijkheid van het gastouderbureau dat alle personen van 18 jaar en 

ouder welke in de gemeentelijke basis administratie op het adres van de gastouder zijn 

ingeschreven, ook zijn geregistreerd in het PRK. 

Dit geldt ook voor personen van 18 jaar en ouder die tijdens de opvang structureel op het adres 

van de gastouder aanwezig zijn. Dat vinden wij natuurlijk ook belangrijk en begrijpen heel goed 

waarom deze wettelijke eis is opgenomen. 

Daarvoor doen wij alles wat in ons vermogen ligt om zo snel en adequaat mogelijk aan alle, steeds 

meer en complexer wordende wettelijke eisen te voldoen. Denk hierbij onder andere aan het LRK 

en het PRK. 

Dat deze regels voor ons een enorme administratieve last, heel veel tijd en ook extra kosten aan 

EH3+ e-herkenningsmiddelen met zich mee brengen is dan maar zo. 

Maar waar het ons als houder van een gastouderbureau echter aan ontbreekt zijn de tools om 

daar, met name in de periode tussen de bezoeken aan de gastoudervoorziening, op een 

eenvoudige manier controle op uit te kunnen oefenen. 

Wij moeten het uitsluitend hebben van welke antwoorden wij op onze vragen over dit onderwerp 

bij een bezoek aan een gastouder krijgen en hebben geen toegang tot de informatie en de 

systemen die de controlerende instanties kunnen raadplegen. 

 

Tijdens de GGD inspectie heeft de inspectrice aan de hand van lijsten uit het LRK, het PRK, notities 

van andere GGD's en de gemeentelijke basisadministratie de omissies boven tafel gekregen, en dat 

tot een aantal jaren terug. 

Wij hebben die mogelijkheden absoluut niet, en ik ben er vrij zeker van dat zonder het gebruik van 

de lijsten er tijdens deze inspectie er wellicht helemaal geen constateringen door de GGD op dit 

vlak zouden zijn geweest. 

Want wanneer ook de GGD uitsluitend toegang zouden hebben tot de beperkte middelen die wij tot 

onze beschikking hebben, had de informatie zich dus ook beperkt tot die wij tot onze beschikking 

hebben. 

Daarmee wil ik aangeven hoe ontzettend complex het is, zelfs als wél je toegang tot die informatie 

kunt hebben, om dit hele systeem waterdicht te krijgen en te houden, wat het kerndoel is waarom 

de registers in het leven geroepen zijn. 

En wij zien zelf natuurlijk ook veel liever dat een omissie in de registraties op een snelle en 

efficiënte manier kan worden ontdekt en dus opgelost kan worden. 

Het is altijd beter om het op te lossen en de eventuele risico's daarmee weg te nemen dan er na 

kortere of langere tijd op gewezen te worden dat het op enig moment niet klopt(e). 

 

Ik zou daarom bijzonder graag in overleg met de gemeente en de GGD willen kijken welke van de 

onderstaande, maar niet limitatieve oplossingen, er in de toekomst mogelijk zouden kunnen zijn. 

Want ik ben zeer sterk van mening dat wij als gastouderbureau deel uitmaken van en 

samenwerkingsverband dat er voor moet zorgen dat kinderopvang zo veilig als mogelijk kan 

worden aangeboden. 

Deze mogelijke oplossingen zijn in dezelfde volgorde als waarin ik de constateringen heb 

besproken. 

 

Eventuele oplossingen per constatering zouden kunnen zijn: 

 

- Bij constateringen 1 en 4 zou het kunnen helpen als bij het aanvragen van een nieuwe 

gastoudervoorziening of het aangaan van een extra bemiddelingsrelatie kan er door de gemeente 

of GGD gecheckt worden of alle personen al in het PRK geregistreerd en aan het gastouderbureau 
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gekoppeld zijn. Zo niet, kan de aanvraag geen doorgang vinden en dient dit eerst opgelost te 

worden. Daarna dient de aanvraag opnieuw ingediend te worden. Er zouden zelfs kosten in 

rekening gebracht kunnen worden vanwege een incomplete aanvraag. 

 

- Het genoemde bij constatering 2 zou kunnen worden voorkomen wanneer een gastouder een 

extra volwassen persoon op het adres wil laten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie, 

zou er door de gemeente een check gedaan kunnen worden of dit een gastoudervoorziening 

betreft. Indien dat het geval is, zou de inschrijving pas plaats kunnen vinden nadat deze persoon 

ook is geregistreerd en gekoppeld in het PRK. Ik ben van mening dat hier ook een stuk 

verantwoordelijkheid van de gemeente ligt. 

Er wordt bij een inschrijving op een aantal criteria getoetst, en het feit of het een 

gastoudervoorziening betreft zou er ook een van kunnen zijn. 

Door dit niet te controleren voordat de inschrijving wordt verwerkt, draagt de gemeente op dat 

moment bij aan het kunnen ontstaan van een ongewenste situatie. 

Aanvullend op bovenstaande, zou de gemeente de houder(s) van de gastouderbureau('s) ook 

kunnen informeren over het feit dat er een ongeregistreerde volwassene bij een 

gastoudervoorziening wordt ingeschreven. 

 

- Bij constatering 3 gaf ik reeds aan dat dit aan onszelf en de informatievoorziening vanuit de 

gastouder te wijten is. 

Echter zou het wel een mogelijkheid kunnen zijn dat de gemeente wanneer het een 

gastoudervoorziening betreft waar een kind 18 jaar wordt, de gastouder attendeert op de gevolgen 

daarvan m.b.t. de Wet kinderopvang. 

Burgers worden rond de tijd dat een van hun kinderen 18 jaar wordt aan van alles herinnerd, denk 

aan het niet meer bij de bankrekening kunnen als ouder, het stopzetten van de kinderbijslag en 

noem het maar op. 

Maar burgers worden tegenwoordig zo overspoeld met informatie vanuit meedenkende instanties 

dat wanneer je ergens niet op gewezen wordt, je de indruk zou kunnen krijgen dat iets dan niet 

van belang is. 

 

De GGD kan bij het raadplegen van het LRK veel meer informatie inzien over de 

gastoudervoorziening qua personen en of die aan alle voorwaarden voldoen. 

Wij zouden als houder van een gastouderbureau ook heel graag meer informatie willen zien, maar 

staan wat dat betreft op het niveau van welke willekeurige bezoeker van openbare website. 

En dat terwijl er een zware verantwoording bij ons wordt neergelegd, met het risico op enorme 

sancties wanneer het niet 100% in orde is. 

Wij zouden onze gastouders dan ook kunnen informeren als er omissies blijken te zijn met 

betrekking tot koppelingen met eventuele andere gastouderbureau's met wie zij een 

bemiddelingsrelatie heeft. 

 

Kortom, als we dit met alle betrokken instanties meer tot de werkelijkheid zouden kunnen maken, 

ben ik er zeker van dat dat de veiligheid, maar dus ook de kwaliteit van de kinderopvang veel meer 

ten goede zou komen. 

En dat de voorsprong op toegang tot alle benodigde gegevens met betrekking tot de 

opvangvoorzieningen door de controlerende en handhavende instanties veel meer gebruikt gaat 

worden om de omslag te maken naar het elkaar aanvullen waar dat nodig blijkt. 

Dit in plaats van deze grote ongelijkheid aan toegang tot ook voor ons relevante in informatie aan 

te wenden tot het constateren van onvolkomenheden die verregaande gevolgen kunnen hebben. 
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De 12 maanden termijn waarbinnen de RI&E op de gastoudervoorziening opnieuw moet worden 

uitgevoerd, hebben we tot aan 2020 en nu sinds het vervallen van de laatste door Corona 

opgelegde beperkende maatregelen, altijd aangehouden. 

Tijdens de bijna 2 jaar durende Corona periode is iedereen geconfronteerd met lock downs, 

sluitingen door besmettingen bij de gastouders, hun gezinsleden of opvangkinderen. Uiteraard zijn 

wij zelf ook niet gespaard gebleven en konden daardoor onze werkzaamheden ook niet altijd 

uitvoeren op de momenten dat we dat zouden willen. 

 

Wij hebben direct aan het begin van de Corona pandemie contact met de GGD opgenomen om 

overleg te plegen hoe we hier het beste en verstandigste mee om konden gaan. 

De uitkomst van die gesprekken was dat wij de RI&E bezoeken in ieder geval online via een 

videobelverbinding zouden doen, om het, zodra het weer veilig mogelijk was, dit alsnog fysiek te 

doen. 

De GGD was met ons van mening dat we onder deze omstandigheden inderdaad beter een goed en 

lang online contact konden hebben, dan een afgeraffeld fysiek bezoek om de onderlinge afstand en 

tijd binnenshuis zo beperkt mogelijk te houden. 

Daarnaast wilden wij natuurlijk ook niet het risico nemen om bij diverse gastoudervoorzieningen 

langs te gaan, om er enkele dagen daarna erachter te komen dat er een besmetting is geweest en 

wij op die manier meerdere voorzieningen zouden besmetten. 

Zeker omdat er in die tijd ook zwaar op de gastouderopvang geleund is om noodopvangplekken 

beschikbaar te stellen, hebben wij er alles aan gedaan om het risico op verspreiding van Corona te 

beperken en de opvanglocaties open te kunnen houden. 

Bij het opnieuw inplannen van een fysiek bezoek werden die erg vaak op het laatste moment 

vanwege klachten en besmetting alsnog afgezegd. Zowel door de gastouders als een enkele keer 

door onszelf vanwege klachten en besmetting. 

 

Achteraf gezien kun je stellen, nu we weer helemaal bij zijn met de bezoekplanning, dat wij zelfs 

een extra gelegenheid hebben gecreëerd om met de gastouder in gesprek te gaan over de RI&E, 

maar dan in de vorm van een video gesprek. 

 

De constatering dat wij niet voldoen aan de voorwaarde om binnen 12 maanden een RI&E bezoek 

uit te voeren klopt dus wel, maar verbaast ons dat het genoemd wordt, gezien we dit in alle 

openheid en in overleg met de GGD al aan het begin van de Corona periode hebben afgesproken 

om het vanwege de Corona omstandigheden en de daarbij behorende risico's juist op deze manier 

in te richten. 

 

Al met al hoop ik dat wat ik in deze zienswijze heb beschreven, en dan met name op welke manier 

wij, in samenwerking met de instanties, er voor denken te kunnen zorgen dat dit beter en 

waterdichter kan worden gemaakt. 

Ik zou daarom ook graag met de gemeente en/of de GGD in gesprek willen komen hoe we dit 

anders en doeltreffende in kunnen richten. 

 

En dat zeker niet met met het doel om eventuele aan ons op te leggen sancties te voorkomen, 

maar juist en in eerste instantie om de kwaliteit en zeker ook de veiligheid in de kinderopvang nog 

meer en beter te borgen. 

 

Ik ben van mening dat we dat alleen goed voor elkaar kunnen krijgen door het in nauwere 

samenwerking met de gemeente en de GGD uit te kunnen voeren.  

 


