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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 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders op 
o.a. het gebied van de pedagogische praktijk en het beleid, personeel, veiligheid en gezondheid, 
ouderrecht en de kwaliteit van het gastouderbureau in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko). 
  
Jaarlijks worden alle gastouderbureaus (minimaal) éénmaal en voorzieningen gastouderopvang 
steekproefsgewijs bezocht in het kader van de naleving Wko door een toezichthouder van de GGD. 
Indien daar aanleiding toe is, zal een aanvullend bezoek plaatsvinden, op aanwijzen van de 
betreffende gemeente waarin de voorziening kinderopvang of het gastouderbureau zich bevindt. 
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de bevindingen 
tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op de laatste 
pagina's van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de Wko. 
  
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
Algemeen 
ViaViela BV is een landelijk gastouderbureau (GOB) met lokaal geregistreerde franchisenemers. 
GOB ViaViela Den Helder is, als franchisenemer van ViaViela BV, een zelfstandig GOB dat 
exploiteert vanuit de gemeente Hollands Kroon. Mevrouw A. Veldman is de houder en tevens 
bemiddelingsmedewerker van ViaViela Alkmaar. Daarnaast is zij ook houder en 
bemiddelingsmedewerker van ViaViela Den Helder. Daarnaast is nog een bemiddelingsmedewerker 
werkzaam voor gemiddeld 8 uur per week voor beide GOB's. Mevrouw Veldman, hierna te noemen 
houder, exploiteert beide GOB's welke tijdens één bezoek zijn geïnspecteerd. De bevindingen zijn 
in een rapport per GOB beschreven. Dit rapport beschrijft de bevindingen van GOB ViaViela 
Alkmaar. 
  
Bij GOB ViaViela Alkmaar zijn 12 gastouders ingeschreven. Er worden 32 kinderen opgevangen 
van 17 vraagouders. De gastouders die aangesloten zijn bij GOB ViaViela Alkmaar zijn vooral 
familiaire koppelingen. 
  
De houder heeft aangegeven dit GOB mogelijk op te heffen in 2019, hierin heeft ze echter nog 
geen definitief besluit in genomen. Wanneer dit wel aan de orde is zullen de gastouders geplaatst 
worden onder andere franchise GOB's van ViaViela. 
  
Inspectiehistorie 
 
2015- juli aangekondigd jaarlijks onderzoek 
Tijdens dit onderzoek is een tekortkoming geconstateerd binnen het domein Ouderrecht (ontbreken 
oudercommissie). De toezichthouder heeft de gemeente echter geadviseerd om hierop niet te 
handhaven omdat de houder heeft aangetoond voldoende te werven.  
  
2016- juli aangekondigd jaarlijks onderzoek 
Tijdens dit onderzoek heeft er overleg en overreding plaatsgevonden binnen het domein 
Ouderrecht. De houder heeft zich aan de gemaakte afspraken gehouden waardoor alsnog aan de 
getoetste voorwaarden is voldaan. 
  
2017- december aangekondigd jaarlijks onderzoek 
Tijdens dit onderzoek werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan. 
  
De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl 
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De inspectie 
Deze jaarlijkse inspectie heeft aangekondigd plaatsgevonden op 15 november 2018. Tijdens de 
inspectie heeft de toezichthouder een gesprek gevoerd met de houder van GOB ViaViela Den 
Helder. Door middel van een steekproef zijn dossiers van gastouders en dossiers van gekoppelde 
vraagouders ingezien. Diverse beleidsstukken en informatie op de website is bekeken en 
toegestuurd naar de toezichthouder. 
  
In 2018 is een aantal gastouders, verbonden aan GOB ViaViela Den Helder, door de GGD 
gecontroleerd in de praktijk om te beoordelen of zij voldoen aan de eisen vanuit de Wet 
Kinderopvang. De jaarlijkse inspecties gastouderopvang zijn steekproefsgewijs uitgevoerd om te 
beoordelen of de gastouders in de praktijk voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang. 
Bevindingen n.a.v. deze inspecties hebben input gegeven voor gespreksonderwerpen tijdens de 
inspectie van het gastouderbureau waaraan zij zijn verbonden. 
  
Conclusie 
Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch beleid 
 
Binnen de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen over de aanwezigheid van een pedagogisch 
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de 
praktijk. 
  
Tijdens dit onderzoek is onderzocht op welke wijze de houder de uitgangspunten van het 
pedagogisch beleidsplan onder de aandacht houdt bij de gastouders en zorg draagt voor de 
uitvoering daarvan.  
 
Pedagogische praktijk 
 
Interview houder  
De houder vertelde dat het pedagogisch beleidsplan onder de aandacht wordt gebracht bij nieuwe 
gastouders door deze op papier aan te bieden. Wanneer de gastouders gaan opvangen krijgen de 
gastouders toegang tot het digitale systeem waar ze online de volgende cursussen kunnen volgen: 
 
• De vier pedagogische basisdoelen; 
• Effectief communiceren met ouders; 
• Hygiëne en persoonlijke verzorging; 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  
Naast deze online cursussen biedt de houder de gastouders aan om aan te sluiten bij workshops 
die zij minimaal twee keer per jaar organiseert. Sommige workshops zijn ook toegankelijk voor 
vraagouders afhankelijk van het onderwerp. In oktober 2018 heeft een externe trainer een 
workshop effectief communiceren aangeboden voor de gastouders. De houder heeft hiervoor 13 
gastouders uitgenodigd zodat de groep niet te groot werd. 
  
De houder heeft jaarlijks voortgangsgesprekken met de gastouders waarin de pedagogische 
basisdoelen aan bod komen. Per voortgangsgesprek komt er in ieder geval 1 basisdoel aanbod, 
waarbij begonnen wordt met basisdoel emotionele veiligheid. 
  
Wanneer gastouders vragen hebben over de opvang van de kinderen kunnen de gastouders 
contact opnemen met de houder. Daarnaast kunnen ze telefonisch contact zoeken met het 
hoofdkantoor waar een pedagoog aanwezig is die vragen kan beantwoorden. 
  
Steekproef documenten 
De toezichthouder heeft via een steekproef enkele voortgangsgesprekken van gastouders 
ingezien. De houder gebruikt hiervoor een standaard formulier waarin vragen met betrekking de 
vier basisdoelen zijn opgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld bij emotionele veiligheid gevraagd hoe de 
gastouder het wenbeleid hanteert en waar ze aan kunnen zien of het kind zich op zijn gemak 
voelt. Het voortgangsgesprek wordt op papier ingevuld en ingescand door de houder en in het 
digitale systeem geplaatst. De gastouder kan dan via het online gastoudernetwerk het 
voortgangsgesprek terug lezen. 
  
De houder houdt in een document bij welke online cursussen of workshops de gastouder gevolgd 
heeft. De houder wijst gastouders erop wanneer ze de online cursussen niet gevolgd hebben. 
  
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (A. Veldman) 
 Website (www.viaviela.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid ViaViela) 
 Steekproef voortgangsgesprekken 
 Formulier voortgangsgesprek 
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Personeel 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de houder en personen werkzaam bij het 
gastouderbureau. Gecontroleerd is op een geldige verklaring omtrent het gedrag en of voldoende 
tijd is besteed aan begeleiding en bemiddeling van de gastouderopvang.  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Personen, werkzaam in de gastouderopvang worden sinds 1 maart 2013 door de overheid continu 
gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue screening. 
Sinds 1 maart 2018 is hiertoe het Personenregister kinderopvang (PRK) in werking getreden. In dit 
PRK dienen personen, werkzaam in de gastouderopvang, te worden ingeschreven en gekoppeld 
aan een houder. 
  
De toezichthouder heeft de verklaring omtrent gedrag en de inschrijving van de houder en 
bemiddelingsmedewerker werkzaam voor GOB ViaViela Den Helder in het PRK bekeken en de 
koppeling met de houder beoordeeld. 
De houder draagt zorg voor de koppeling van de persoon met de houder. 
  
Personen die in dienst treden vangen de werkzaamheden aan nadat de koppeling met de houder is 
voltooid. 
  
Aan de getoetste voorwaarden voor verklaring omtrent gedrag is voldaan. 
 
 
Personeelsformatie per gastouder 
 
Interview houder 
De houder voert gemiddeld 32 uur per week werkzaamheden uit en de  
bemiddelingsmedewerker 8 uur per week. Deze tijd wordt besteedt aan gastouderbureau ViaViela 
Alkmaar en ViaViela Den Helder gezamenlijk. De bemiddelingsmedewerker voert vooral de 
voortgangsgesprekken met gastouders en de risico-inventarisaties uit. De werkzaamheden van de 
houder hebben betrekking op bemiddeling en begeleiding, bijvoorbeeld: 
  
 intakegesprekken met de gastouders en vraagouders alvorens de opvang start; 
 bemiddelings- en koppelingsgesprekken alvorens de opvang start; 
 jaarlijkse voortgangsgesprekken met de gastouders; 
 jaarlijkse evaluatiegesprekken met de vraagouders; 
 administratieve taken; 
 stimuleren van gastouders tot deelname aan opleiding / training; 
 gast- en vraagouders voorzien van informatie; 
 vragen van gast- en vraagouders telefonisch of per mail beantwoorden; 
 begeleiden van gastouders m.b.t. de GGD-toetsing. 
  
De berekening van twee medewerkers die gemiddeld 40 uur per week werkzaamheden uitvoeren 
rond de gastouderopvang van beide gastouderbureaus met totaal gemiddeld 68 gastouders wijst 
uit dat het gastouderbureau ruim voldoet aan de voorwaarde dat per gastouder op jaarbasis 
tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. 
  
Steekproef  
In het digitale systeem van ViaViela is inzichtelijk welke contacten de houder en 
bemiddelingsmedewerker hebben gehad met de gastouders en vraagouders. Daarnaast houdt de 
houder zelf een Excel bestand bij wanneer een gastouder is bezocht en welke trainingen de 
gastouder heeft gevolgd. 
  
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid 
omtrent de opvang van kinderen. De houder dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid 
en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het opvangadres zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of bij iedere opvangvoorziening een risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid aanwezig is waarin schriftelijk is vastgelegd welke risico's de opvang van 
kinderen met zich meebrengt en welke maatregelen zijn genomen.  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Voorafgaand aan de opvang en vervolgens één keer per jaar (of wanneer er iets verandert aan de 
opvangsituatie door bijvoorbeeld een verbouwing) worden de binnen- en buitenruimten, waar de 
kinderen gebruik van maken, door de bemiddelingsmedewerker samen met de gastouder 
gecontroleerd op eventuele risico’s aldus de houder. Er wordt gebruik gemaakt van een risico-
inventarisatie die is opgesteld door ViaViela BV. waaraan een plan van aanpak gekoppeld is. 
Wanneer de gastouder kinderen opvangt van 0 tot 3 jaar wordt er een extra bijlage ingevuld. 
  
Interview houder  
De houder vertelde dat zij en de bemiddelingsmedewerker ieder jaar de gastouders bezoeken en 
de risico's doorlopen. Dit wordt gedaan aan de hand van een plan van aanpak waarop de items 
die het jaar daarvoor besproken zijn staan genoteerd. Daarnaast vertelde de houder, dat ze altijd 
kijken naar de rookmelders en of de EHBO doos nog up to date is. Het plan van aanpak wordt bij 
geen aanpassingen ondertekend door de gastouder en bemiddelingsmedewerker. De 
bemiddelingsmedewerker zorgt dat die een kopie heeft en scant dit in en slaat dit op in het digitale 
systeem van ViaViela Den Helder. Wanneer er wel aanpassingen noodzakelijk zijn laat de 
bemiddelingsmedewerker, nadat de aanpassing is gerealiseerd, de gastouder een foto doorsturen 
of gaat ze nogmaals op huisbezoek. Bij een volgend bezoek worden de acties dan afgetekend. 
  
Door een werkwijze te hanteren waarbij niet jaarlijks een geheel nieuwe risico-inventarisatie wordt 
ingevuld, voldoen de gastouders niet aan de voorwaarde dat er jaarlijks een risico-inventarisatie is 
uitgevoerd bij het huis waar de kinderen worden opgevangen. 
Tijdens een inspectie bij een gastouder, in augustus 2018, waarbij deze overtreding werd 
geconstateerd is dit besproken. De houder heeft toen de gelegenheid gekregen om vanaf die 
datum voortaan bij alle aangesloten gastouders een volledige risico-inventarisatie uit te voeren. 
Daarop heeft de houder de werkwijze van gastouderbureau ViaViela Den Helder aangepast en 
wordt er vanaf augustus 2018 een volledige risico-inventarisatie uitgevoerd. Door de aanpassing in 
het beleid, waardoor bij alle gastouders jaarlijks een risico inventarisatie wordt uitgevoerd, wordt 
weer voldaan aan de eisen welke gelden bij gastouders m.b.t. de veiligheid en gezondheid tijdens 
de opvang. 
  
De houder is op de hoogte van het geldende bouwbesluit rookmelders: ten minste op elke 
verdieping in de doorgangsruimten moeten rookmelders aan het plafond zijn bevestigd, op 
minimaal 50 centimeter van de muren. 
  
Steekproef vanuit de praktijk 
Door middel van een steekproef is een aantal ingevulde risico inventarisaties veiligheid en 
gezondheid en de plan van aanpakken ingezien. Hieruit is gebleken dat op alle plannen van aanpak 
staat genoteerd welke onderwerpen zijn besproken. De toezichthouder heeft gezien dat op een 
plan van aanpak staat genoteerd dat naar de rookmelders is gekeken en de EHBO doos is 
gecontroleerd. Daarnaast heeft de toezichthouder gezien dat er op sommige plannen van aanpak 
extra opmerkingen staan geplaatst. Zo staat er bijvoorbeeld beschreven dat koordjes weggewerkt 
moeten worden en tijdens het buitenspelen er toezicht moet zijn. 
  
In een overzicht, die de houder bijhoudt, heeft de toezichthouder tevens gezien dat iedere 
gastouder jaarlijks wordt bezocht om de risico's met betrekking veiligheid en gezondheid te 
inventariseren. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Ouderrecht 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder 
de vraagouders en gastouders betrekt en informeert inzake het beleid. Vraag- en gastouders 
dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van zaken in de gastouderopvang. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld hoe de houder de vraagouders heeft betrokken en geïnformeerd 
inzake het beleid en of de vraagouders in de gelegenheid zijn gesteld medezeggenschap uit te 
oefenen.  
 
Informatie 
 
Steekproef documenten 
De toezichthouder heeft tijdens de inspectie enkele getekende bemiddelingsovereenkomsten 
vraagouder - GOB ingezien. Hierin staat vermeld dat de ouder aan het gastouderbureau voor de 
bemiddeling en de begeleiding een maandelijkse vergoeding verschuldigd is welke staat 
opgenomen in het Opvangoverzicht (de Factuur voor Bemiddeling en begeleiding).  
De toezichthouder heeft door middel van een steekproef enkele Opvangoverzichten ingezien 
waarop duidelijk zichtbaar is welk deel naar het gastouderbureau gaat. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Oudercommissie 
 
GOB ViaViela Alkmaar heeft geen oudercommissie ingesteld. 
 
Het is mogelijk om, als het instellen van een oudercommissie niet lukt, op een alternatieve wijze 
vraagouders te betrekken bij het adviesrecht. Dat kan alleen wanneer bij het gastouderbureau 50 
of minder gastouders zijn aangesloten. Tevens moet de houder zich aantoonbaar blijven inspannen 
een oudercommissie te vormen.  
 
Bij GOB ViaViela zijn minder dan 50 gastouders aangesloten. Gebleken is dat de houder zich 
inspant ouders te werven voor een oudercommissie. Zij stuurt namelijk met de uitwerking van het 
evaluatiegesprek met vraagouders de vraag mee of ze willen meedenken en/of ideeën hebben voor 
het GOB. Deze ideeën worden meegenomen in het advies wat het GOB uitvoert. Daarnaast wordt 
vanuit het hoofdkantoor iedere maand een nieuwsbrief gestuurd met informatie over het beleid en 
veranderingen aangaande het GOB 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (A. Veldman) 
 Informatiemateriaal voor ouders (ingezien op locatie) 
 Website (www.viaviela.nl) 
 Digitaal systeem ViaViela (steekproef Opvangoverzichten) 
 
 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de kwaliteit van het 
gastouderbureau. Onder kwaliteit wordt verstaan dat voorwaarden aan de gastouder en 
gastouderopvang zijn gesteld en dat het gastouderbureau de administratie op orde heeft. 
  
Onderzocht is onder andere of de houder het opvangadres twee maal per jaar bezoekt en of er 
intakegesprekken en evaluatiegesprekken worden gevoerd met de gast- en vraagouders. 
Tevens is beoordeeld of de administratie van het GOB over de benodigde gegevens beschikt zoals 
overzichten van opvanguren en betalingen, aantal kinderen per gastouder en de risico-
inventarisaties veiligheid en gezondheid. 
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Kwaliteitscriteria 
 
Interview houder  
De toezichthouder heeft de houder tijdens de inspectie gevraagd naar de gebruikte werkwijze om 
de eisen van de kwaliteitscriteria te waarborgen: 
   
 de houder voert een intakegesprek met nieuwe gastouders; 
 de houder voert een intakegesprek met nieuwe vraagouders; 
 de houder heeft bij elke nieuwe koppeling een koppelingsgesprek gevoerd; 
 de houder voert jaarlijks een voortgang gesprek met de gastouder; 
 de houder bezoekt elk opvangadres minstens twee keer per jaar; 
 de houder evalueert de opvang jaarlijks met de vraagouder. 
  
Een nieuwe gastouder of vraagouder meldt zich digitaal aan via de website met een 
intakeformulier. De houder ontvangt dit intakeformulier en zoekt telefonisch contact met de gast- 
en vraagouder. De houder voert een intakegesprek met de gastouder bij de gastouder thuis. Een 
intakegesprek met de vraagouder kan telefonisch of bij de vraagouder thuis plaatsvinden. Tijdens 
het koppelingsgesprek worden de gegevens van de kinderen doorgenomen en vastgelegd in het 
document 'Persoonlijke informatie opvangkind' en de overeenkomsten. 
  
De evaluatiegesprekken met vraagouders vinden telefonisch plaats. De informatie uit dit gesprek 
wordt in een mail naar de ouders gestuurd en opgeslagen in het digitale systeem van ViaViela waar 
dit ook inzichtelijk is voor de vraagouder. 
  
De houder van gastouderbureau ViaViela Den Helder laat de gastouders in het digitale systeem een 
overzicht bijhouden van de kindaantallen die de gastouder per dag opvangt. Aan het begin van het 
jaar vraagt de houder aan de gastouder de lijst in te vullen en wanneer er wijzigingen door het jaar 
heen zijn, deze bij te houden. Tijdens huisbezoeken nemen de houder en bemiddelingsmedewerker 
deze lijst door met de gastouder. 
  
De houder en bemiddelingsmedewerker hebben veel telefonisch contact, daarnaast hebben ze 
maandelijks een overleg waarin de werkzaamheden worden besproken. 
  
Steekproef documenten 
Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder enkele dossiers ingezien van gast- en vraagouders. 
  
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Administratie gastouderbureau 
 
Interview houder en steekproef documenten 
Gastouderbureau ViaViela BV en de bij deze organisatie aangesloten franchisenemers werken met 
een zelfde digitaal systeem. Diverse gegevens van de gast- en vraagouders worden opgeslagen en 
zijn inzichtelijk voor de bemiddelingsmedewerkers. Gast- en vraagouders hebben in ditzelfde 
digitale systeem een pagina waar voor hen ook de informatie beschikbaar is. Inzichtelijk zijn onder 
andere: 
 
 overzichten van aangesloten gastouders, vraagouders, kinderen en de koppelingen; 
 EHBO-diploma's en diploma's en certificaten; 
 schriftelijke overeenkomsten met vraagouders en gastouders; 
 een overzicht van de betalingen; 
 jaaroverzichten van gast- en vraagouders; 
 ondertekende risico inventarisaties veiligheid en gezondheid met een uitvoeringsdatum. 
  
De administratie van gastouderbureau ViaViela Alkmaar is zodanig ingericht dat de gegevens tijdig 
kunnen worden verstrekt ter controle. 
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De kassiersfunctie wordt geregeld vanuit het hoofdkantoor van ViaViela BV. De vraagouders 
checken de opvanguren in het digitale systeem. Vaak wordt er gerekend met een vast aantal uren 
per maand die de volgende maand eventueel worden aangepast wanneer er teveel betaald 
wordt. De vraagouders ontvangen aan de hand van de vastgestelde uren een factuur thuis die ze 
binnen een bepaalde termijn moeten betalen. Dit bedrag wordt betaald aan Stichting Derdengelden 
die het bedrag overboekt naar de gastouder. Dit is gekoppeld aan de administratie van ViaViela BV. 
De houder van gastouderbureau ViaViela Alkmaar kan per vraagouder inzien of de factuur betaald 
is en wanneer deze is doorgestort naar de gastouder. De toezichthouder heeft steekproefsgewijs 
gezien dat de betaling aan de gastouder binnen 5 werkdagen gestort wordt. 
  
Wanneer een vraagouder de factuur niet betaald heeft is de gastouder verantwoordelijk om de 
vraagouder hierop aan te spreken. Vanuit het hoofdkantoor wordt er drie weken nadat de factuur 
verstuurd is en er nog niet betaald is automatisch een herinnering verstuurd naar de vraagouder. 
De houder van gastouderbureau ViaViela ondersteunt de gastouders hierin door bij geen betaling 
ook contact te leggen met de vraagouder. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (A. Veldman) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Website (www.viaviela.nl) 
 Steekproef documenten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch beleid 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. 
(art 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Personeel 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een gastouderbureau; 
b. de personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau 
exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang. 
(art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Personeelsformatie per gastouder 

De houder van het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op 
jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. 
(art 1.56 lid 7 Wet kinderopvang; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het 
betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde 
bedrag naar de gastouder gaat. 
(art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang; art 11b Regeling Wet kinderopvang) 

Oudercommissie 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.56, eerste lid; 
- het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid;  
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

Kwaliteitscriteria 

De houder 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 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 11b lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de gastouder. 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 draagt zorg voor een intakegesprek met de vraagouder. 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 draagt zorg voor een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en 
gastouder in de woning waar de opvang 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 c en 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder 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 evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze 
schriftelijk vast. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

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

De houder van een gastouderbureau toetst jaarlijks of de voorziening voor gastouderopvang aan 
de volgende eisen voldoet: 
- de voorziening beschikt over voldoende speel- en slaapruimte, waaronder begrepen voor 
kinderen tot anderhalf jaar een op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte; 
- de voorziening beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden afgestemd op het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen; 
- de voorziening is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders; 
- de voorziening is te allen tijde rookvrij. 
(art. 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art. 14 lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor 
gastouderopvang) 
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Administratie gastouderbureau 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
werkzame beroepskrachten, vermeldende in ieder geval naam, geboortedatum, en de behaalde 
diploma’s en getuigschriften. 
(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 het 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 het 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 het 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 het 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 het 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 het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 
gastouderopvang, met vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de 
geboortedatum van de gastouder, met daarin: 
- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per 
jaar; 
- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per 
kind per jaar, het aantal uren afgenomen opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per 
kind per jaar; 
- de naam van de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik maken onder 
vermelding van het burgerservicenummer van deze vraagouders. 
(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder e Regeling Wet 

kinderopvang) 
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De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht 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 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) 
(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 het 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 het 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 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : ViaViela Alkmaar 
Website : http://www.viaviela.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000008991553 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Afra Maria Veldman 
Website : www.viaviela.nl 
KvK nummer : 37130603 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw S. Laan 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hollands Kroon 
Adres : Postbus 8 
Postcode en plaats : 1760 AA ANNA PAULOWNA 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 01-12-2018 
 

Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

Wij zijn zeer tevreden met het inspectierapport zoals afgegeven door de GGD. 
Ondanks het feit dat dit rapport aangeeft dat ons gastouderbureau voldoet aan de eisen zoals 
gesteld in de Wet Kinderopvang , blijken er tijdens de inspectie door de GGD altijd wel een aantal 
punten te zijn die voor verdere verbetering vatbaar zijn. Daarom ervaren wij het als zeer prettig 
en constructief om jaarlijks met de inspectrice van de GGD om tafel te zitten. De tijdens de 
inspectie besproken onderwerpen zullen wij verder uitwerken in onze dagelijkse procedures om 
hiermee de kwaliteit van ons gastouderbureau en de door ons bemiddelde gastouderlocaties waar 
mogelijk of nodig (nog) meer te borgen en te verbeteren. 
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