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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-
gestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. 

 

 
Beschouwing 
 

Gastouderbureau ViaViela Doetinchem is gevestigd op de Mauritsstraat 4 te Varsseveld. 
Het gastouderbureau is één van de regionale gastouderbureaus en is onderdeel van het landelijke 
gastouderbureau ViaViela.  
  

Tijdens het onderzoek blijkt dat gastouderbureau ViaViela Doetinchem beschikt over 25 gekoppelde 
gastouders, 28 gekoppelde vraagouders en 46 gekoppelde kinderen. Dit is een daling ten opzichte 
van vorige jaar: 36 gekoppelde gastouders, 43 gekoppelde vraagouders en 80 gekoppelde 
kinderen. 
   
Inspectiegeschiedenis: 

Tijdens de vorige inspectie op 22-08-2016 zijn bij een onderzoek op basis van risico gestuurd 
toezicht geen overtredingen geconstateerd. 
   
Heden: 

Tijdens het onderzoek is op de volgende punten overleg en overreding toegepast: 
 De houder is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende risico-inventarisatie alsnog uit te 

voeren en de documenten na te sturen. 

 De houder is in de gelegenheid gesteld om de juiste VOG aan te vragen. 
 De houder is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende evaluatie met de 

gastouder alsnog uit te voeren en de documenten na te sturen. 
 De houder is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende evaluatie met de vraagouder 

alsnog uit te voeren en de documenten na te sturen. 
 
Op 14-11-2017 zijn de ontbrekende documenten toegestuurd door de houder.  

 
Binnen het domein ouderrecht is een overtreding geconstateerd: 
  
De houder betrekt de ouders aantoonbaar onvoldoende op een andere wijze (dan een 

ondercommissie) bij de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.56, eerste lid. Zie ook 
item 5.2 Oudercommissie. 

  

 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch beleid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch beleid’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogische praktijk 

  

  
Pedagogisch beleidsplan 
 
De koepel organisatie ViaViela heeft een pedagogisch beleidsplan geschreven dat door alle 
vestigingen wordt gebruikt. Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de door de wet gestelde 
voorwaarden. 

  
In het pedagogisch beleidsplan is in algemene termen de pedagogische visie van het 
gastouderbureau beschreven. De verschillende basisdoelen zijn duidelijk omschreven en worden 
toegelicht met enkele praktijkvoorbeelden. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat aangegeven hoeveel kinderen van welke leeftijden de 
gastouder maximaal tegelijkertijd mag opvangen. Daarnaast zijn de eisen die gesteld worden aan 

de adressen waar opvang plaatsvindt beschreven. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder zorgt op de volgende wijze dat de gastouders het pedagogische beleid uitvoeren: 

 Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats met de aangesloten gastouders. De vragenlijst evaluatie 
gastouder, met vragen over de uitvoering van het pedagogische beleid, wordt opgestuurd en 
wordt tijdens het huisbezoek doorgenomen; 

 Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats met de vraagouder. De vragenlijst evaluatie vraagouder 
bevat vragen over de pedagogische praktijk, 

 Aangesloten gastouders zijn verplicht om iedere 2 jaar een e-learning over het 
onderwerp pedagogisch beleid / praktijk te volgen, 

 In een brief naar alle gastouders is gevraagd het pedagogisch beleid opnieuw onder de 

aandacht te brengen; 
 In mei 2017 zijn alle gastouders op de hoogte gesteld van het nieuwe pedagogische beleid via 

een nieuwsbrief vanuit het hoofdkantoor. 
  
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau 

 Nieuwsbrieven (mei 2017 (nieuw pedagogisch beleid)) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel'. Binnen dit domein 

worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Verklaring omtrent het gedrag 
 Personeelsformatie per gastouder 

  
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De houder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013. 
  

 
Personeelsformatie per gastouder 
 
De houder van het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op 

jaarbasis ten minste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Verklaringen omtrent het gedrag 



 

6 van 13 

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 23-10-2017 
ViaViela Doetinchem te Varsseveld 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid'. Binnen 

dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
  
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Uit een a-selecte steekproef blijk dat de houder bij 4 van de 5 dossiers (opvanglocaties)  jaarlijks 

een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid heeft uitgevoerd.  
 
Er is overleg en overreding toegepast: De houder is in de gelegenheid gesteld om de 
ontbrekende risico-inventarisatie alsnog uit te voeren en de documenten na te sturen. 

Uit documenten die op 1-11-2017 zijn toegestuurd blijkt dat de afspraken zijn nagekomen. 
 
Conclusie:  
De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s vóór 
aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt.  
 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
ViaViela heeft een meldcode ontwikkeld op basis van de Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang, welke voldoet aan de wettelijke 
eisen.  
  

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij alle bij zijn gastouderbureau 
aangesloten gastouders door: 
 Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats met de aangesloten gastouders. De vragenlijst evaluatie 

gastouder, met vragen over de meldcode, wordt opgestuurd en wordt tijdens het huisbezoek 
doorgenomen; 

 Aangesloten gastouders zijn verplicht om iedere 2 jaar een e-learning over het 
onderwerp kindermishandeling en meldcode te volgen, 

 In een brief naar alle gastouders is gevraagd de meldcode opnieuw onder de aandacht te 
brengen; 

   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Nieuwsbrieven (mei 2017 (nieuw pedagogisch beleid)) 

 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht'. Binnen dit domein 

worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Informatie 
 Oudercommissie 
   
 
Informatie 

 
De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder zien welk deel van het betaalde 
bedrag naar het gastouderbureau gaat (bemiddelingskosten) en welk deel van het betaalde bedrag 

naar de gastouder gaat. 
  
 
Oudercommissie 

 
Op het moment van de inspectie heeft het gastouderbureau geen oudercommissie ingesteld. 
Aangezien het gastouderbureau op dit moment 25 aangesloten gastouders heeft, vervalt de 
wettelijke verplichting om een oudercommissie in te stellen. 
  
Wel wordt de houder verplicht gesteld de ouders op een andere wijze te betrekken bij de wijze 
waarop uitvoering wordt gegeven aan het beleid. Tijdens het inspectiebezoek is geconstateerd dat 

de houder zich onvoldoende heeft ingespannen om de ouders te betrekken. De houder geeft aan 
dat hij dit niet als prioriteit ziet.   
  

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder gastouderbureau 
 Informatiemateriaal voor ouders 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Kwaliteit gastouderbureau'. Binnen 

dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Kwaliteitscriteria 
 Administratie gastouderbureau 
  
  
 

Kwaliteitscriteria 
 
De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, 

waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze 
bezoeken. 
Uit een a selecte steekproef valt op te maken dat 4 van de 5 geïnspecteerde dossiers het formulier 
evaluatie gastouder bevatten, wat de verslaglegging vormt van de evaluatie met gastouder van het 

afgelopen jaar. 
  
De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze 
schriftelijk vast. Uit een a selecte steekproef valt op te maken dat 3 van de 5 geïnspecteerde 
dossiers het formulier evaluatie vraagouder bevatten, wat de verslaglegging vormt van de 
evaluatie met vraagouder van het afgelopen jaar. 
  

De houder geeft aan dat hij bij 1 van de 2 ontbrekende evaluatieformulieren de vraagouder, 
ondanks veelvuldige attenderingen, geen gehoor geeft aan zijn inspanningen. 
  

Er is overleg en overreding toegepast: De houder is in de gelegenheid gesteld om de 
ontbrekende evaluaties met gastouder en vraagouder alsnog uit te voeren en de documenten na te 
sturen. 

Op 14-11-2017 zijn de ontbrekende evaluaties door de houder opgestuurd. 
  
 
Administratie gastouderbureau 
 
De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat de gegevens tijdig kunnen 
worden verstrekt ter controle op de naleving van de wettelijke eisen die voor het gastouderbureau 

gelden. 
  
Op basis van een steekproef is geconstateerd dat de geïnspecteerde dossiers voldoen aan de 

wettelijke eisen; Zij bevatten een door de gastouder en houder ondertekende versie van iedere 
risico-inventarisatie en een schriftelijke overeenkomst per vraagouder. Tevens bevat de 
administratie kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van de gastouders en andere personen 
zoals huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres hun hoofdverblijf hebben. Tijdens de 

steekproef is geconstateerd dat één VOG niet op de juiste artikelen getoetst wordt. 
  
Er is overleg en overreding toegepast: De houder is in de gelegenheid gesteld om direct een 
nieuwe VOG aan te vragen. 
  
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder gastouderbureau 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder 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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Personeel 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het gastouderbureau 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.56 lid 3, 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s door een 
bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen 
volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de gezondheidsrisico’s door een 
bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2, 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 
2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen 
volgens de opgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan met omschrijving van de stappen voor het omgaan door gastouders met 

signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- een toebedeling van verantwoordelijkheden per gastouder bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop gastouders moeten omgaan met vertrouwelijke 
gegevens. 
(art 1.51a lid 1 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij het personeel. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij alle bij zijn gastouderbureau 
aangesloten gastouders. 
(art 1.51a lid 4 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder 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 waar maximaal 50 gastouders zijn aangesloten. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt de ouders de gelegenheid 
deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, 
waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze 
bezoeken. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub d en f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze 
schriftelijk vast. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van het gastouderbureau bevat een schriftelijke overeenkomst per vraagouder. 
(art 1.52 lid 1 en 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c Regeling Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van 
de gastouders en andere personen zoals huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres 

hun hoofdverblijf hebben, vrijwilligers en stagiair(e)s. 
(art 1.56 en 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een door de gastouder en 

bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 11 lid 3 en 2 sub c Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

ingeschreven kinderen. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub f Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

aangesloten gastouders. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat de gegevens tijdig kunnen 

worden verstrekt ter controle op de naleving van de wettelijke eisen die voor het gastouderbureau 
gelden. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het gastouderbureau stelt de administratie onverwijld beschikbaar op verzoek van de 
toezichthouder indien deze niet op de plaats van de vestiging aanwezig is. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 4 Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : ViaViela Doetinchem 

Website : http:/www.viaviela.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : de heer S.L.  Engelsman 
KvK nummer : 09173422 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord-  en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. M. Laheij 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oude IJsselstreek 

Adres : Postbus 42 
Postcode en plaats : 7080 AA GENDRINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 23-10-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 16-11-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 30-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

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

 
 

 
 
 
 

 
 

 


