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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 
  
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
het gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze 
worden in het rapport per onderdeel uitgewerkt. 
 
Feiten over gastouderbureau (GOB) ViaViela Esther van Dok: 
ViaViela is een landelijk opererend gastouderbureau dat werkt met een franchise formule. De 
houder van gastouderbureau ViaViela Esther van Dok is franchisenemer bij deze organisatie en 
exploiteert als zelfstandige. 
 
Alle documenten en formulieren worden centraal opgesteld en jaarlijks waar nodig gereviseerd en 
worden door alle vestigingen gebruikt. Daarnaast is er, via het online portaal Mijn Gastouderburo, 
dat toegankelijk is voor alle aangesloten gastouders en vraagouders, naast de administratieve 
informatie ook veel inhoudelijke informatie beschikbaar. Gastouders kunnen er online vrijwillig een 
aantal cursusmodules volgen. 
 
Gastouderbureau ViaViela Esther van Dok heeft 195 in het LRK uniek geregistreerde gastouders. 
De aangesloten gastouders zijn voor het overgrote deel grootouders die de opvang van hun 
kleinkinderen verzorgen. De houder van ViaViela Esther van Dok is samen met twee 
bemiddelingsmedewerkers verantwoordelijk voor de begeleiding en bemiddeling van de gastouders 
van het bureau. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
 21-10-2015; jaarlijks onderzoek. Er werden tijdens deze inspectie geen tekortkomingen 

geconstateerd; 
 07-12-2016; jaarlijks onderzoek. Er werd een tekortkoming geconstateerd op het onderdeel 

personeelsformatie per gastouder. De houder kon niet aantonen minimaal 16 uur aan 
begeleiding en bemiddeling te bieden; 

 14-06-2017; nader onderzoek. De houder kon nog steeds niet aantonen minimaal 16 uur aan 
begeleiding en bemiddeling te bieden; 

 20-12-2017; jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat GOB ViaViela 
Esther van Dok voldoet aan de in dit rapport getoetste eisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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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 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Pedagogisch beleidsplan 
 
De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan, versie 107.12, met daar in opgenomen in 
elk geval de volgende wettelijk vereiste onderdelen: 
 
- de kenmerkende visie op de omgang met kinderen; 
- 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; 
- een beschrijving van het aantal kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen en de 
leeftijden van die kinderen; 
- een beschrijving van de eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld.  
 
Pedagogisch Kwaliteitshuis 
De houder start begin 2019 met een pedagogisch werkplan (Het Pedagogisch Kwaliteitshuis), dat 
door gastouders zelf ingevuld en vormgegeven moet worden. Voornemen was om hier in 2018 al 
mee te beginnen, maar dat is niet gelukt. Middels deze methodiek worden gastouders actief 
betrokken bij het eigen pedagogisch handelen en het geeft inzicht in (de mate van) beheersing van 
competenties. Gastouders hebben wel al de workshop gevolgd zo blijkt uit door de houder 
getoonde aanwezigheidsregistraties. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder zorgt er op de volgende manieren voor dat alle bij het gastouderbureau aangesloten 
gastouders het pedagogisch beleid uitvoeren: 
 
- de houder verstrekt een exemplaar van het pedagogisch beleid aan de gastouder; 
- aanbieden van Het Pedagogisch Kwaliteitshuis (eigen werkplan schrijven); 
- het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder waarbij een vragenlijst wordt doorgenomen 
over het pedagogisch handelen van de gastouder; 
- het observeren van de pedagogische praktijk tijdens bezoeken op locatie. Tijdens deze bezoeken 
observeert de houder of bemiddelingsmedewerker de interactie tussen gastouder en kind(eren). 
 
In 2018 is een vakopleiding vanuit ViaViela gestart met het oog op kwaliteitsbevordering voor 
gastouders. Gastouders die deelnemen worden geschoold op de volgende onderdelen: 
 
- Professioneel ondernemen; 
- Het Pedagogisch Kwaliteitshuis / pedagogisch handelen; 
- Effectief communiceren met ouders. 
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Praktijk 
Tijdens de inspectie zijn een een drietal casussen met de houder besproken waarbij aangesloten 
gastouders niet (direct) voldeden aan de wettelijke eisen. Het doel hiervan was om helder te 
krijgen waarom dat pas bij de GGD inspectie naar voren is gekomen. In één situatie blijkt dat 
eerdere voortgangsgesprekken met de gastouder voldoende aanleiding zouden moeten hebben 
gegeven om met de betreffende gastouder in gesprek te gaan over de pedagogische praktijk. De 
houder verklaart dat met de wetenschap van nu, ook in te zien. De houder verklaart verder 
persoonlijk een vinger aan de pols te houden bij de gastouder voorzieningen die zijn besproken. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau 
 Inspectierapporten / situaties bij aangesloten gastouders 
 Gespreksverslagen van voortgangsgesprekken met een gastouder in 2018, 2017 en 2016 
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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 en personenregister kinderopvang 
 Personeelsformatie per gastouder 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Inschrijving PRK van bestuurder(s) 
Tijdens controle van het personenregister kinderopvang blijkt dat de houder in dit systeem is 
ingeschreven en gekoppeld als bestuurder. 
 
Inschrijving en koppeling PRK van gastouders en huisgenoten 
Tijdens steekproefsgewijze controle van 20% van het totale gastouder bestand van het 
gastouderbureau met daarbij eventuele huisgenoten die volgens de GBA op het opvangadres 
woonachtig zijn, zijn ingeschreven in het systeem en zijn gekoppeld aan het gastouderbureau. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
 
Personeelsformatie per gastouder 
 
Personeelsformatie 
De houder verklaart tijdens de inspectie dat zij op jaarbasis ten minste 16 uur per aangesloten 
gastouder besteedt aan begeleiding en bemiddeling. 
Ten tijde van het onderzoek bemiddelt de houder in totaal 195 unieke gastouders.  
 
ViaViela Esther van Dok bestaat op dit moment uit de houder (40 uur per week werkzaam) en 
twee bemiddelingsmedewerkers (respectievelijk 24 en 12 uur per week werkzaam). Er is in 2018 
een bemiddelingsmedewerker gestopt en daar is een nieuwe voor in de plaats gekomen. 
 
Begeleiding en bemiddeling van gastouders 
Er is (16 uur x 195 gastouders) 3120 uur vereist aan begeleiding en bemiddeling op jaarbasis. 
Uitgaande van 46 werkbare weken zijn er (46 weken x 76 werkbare uren per week van houder en 
bemiddelingsmedewerkers) 3496 uur per jaar beschikbaar vanuit het gastouderbureau. De houder 
geeft aan dat het hoofdkantoor van ViaViela ook uren aan begeleiding en bemiddeling biedt. Dit 
wordt bevestigd in Artikel 2 van de franchiseovereenkomst tussen houder en hoofdkantoor. Uit het 
overzicht van de urenbesteding 2018 dat de houder tijdens het onderzoek aanlevert, blijkt dat 
het aannemelijk is dat met inzet van het hoofdkantoor 16 uur aan begeleiding en bemiddeling kan 
worden geboden. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau 
 Personen Register Kinderopvang 
 Urenverantwoordeling 2018 
 Administratie 
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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 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
ViaViela Esther van Dok heeft een standaard methode voor risico-inventarisatie van veiligheids- en 
gezondheidsrisico's ontwikkeld. De risico-inventarisatie en het bijbehorende plan van aanpak 
voldoen aan de inhoudelijke wettelijke eisen. De uitvoering en het verloop van de risico-
inventarisaties bij aangesloten gastouders houdt de houder bij via haar administratie. Er is een 
steekproef uitgevoerd onder een aantal willekeurige gastouders uit het bestand van het 
gastouderbureau. Uit die steekproef komt naar voren dat in alle gevallen een risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid is uitgevoerd, dat dit document door zowel gastouderbureau als 
gastouder is ondertekend en dat de inventarisaties binnen  een tijdsbestek van 12 maanden zijn 
uitgevoerd. Naast de steekproef overlegt de houder een overzicht met alle data waarop de 
inventarisaties hebben plaatsgevonden. 
 
De jaarlijkse risico-inventarisaties zijn voor zowel ouders als gastouder digitaal op de persoonlijke 
inlog-portal in te zien. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau 
 Interview houder gastouderbureau 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Overzicht RIE's 
 Mijngastouderbureau.nl 
 Risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid 
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Ouderrecht 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht'. Binnen dit domein 
worden de volgende onderdelen getoetst: 
 
 Informatie 
 Oudercommissie 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Informatie 
 
Transparantie schriftelijke overeenkomst 
De afspraken die het gastouderbureau maakt met de vraagouders en gastouders worden 
vastgelegd in verschillende overeenkomsten. In de overeenkomst (in de vorm van de bijlage 
'opvangoverzicht') die de vraagouders ondertekenen wordt duidelijk beschreven welk deel van het 
betaalde bedrag het gastouderbureau ontvangt en welk deel van het betaalde bedrag naar de 
gastouder gaat. Ouders ontvangen daarnaast twee facturen: één over de afgenomen opvanguren 
en één over de te betalen bureaukosten. 
 
Bereikbaarheid van het gastouderbureau 
Dit onderdeel is niet meegenomen in de beoordeling. Met de houder is wel over het onderwerp 
gesproken. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 
Oudercommissie 
 
Gastouderbureau ViaViela Esther van Dok beschikt over een eigen oudercommissie. Deze 
oudercommissie bestaat momenteel uit twee leden die samen met de houder en een 
bemiddelingsmedewerker voor het eerst en voor het laatst hebben vergaderd op 5 maart 2018. De 
notulen van deze vergadering zijn door de toezichthouder ingezien. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder gastouderbureau 
 Interview houder gastouderbureau 
 Notulen oudercommissie (05-03-2018) 
 Website 
 Ervaringen meerdere toezichthouders 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Kwaliteit gastouderbureau'. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 
 Kwaliteitscriteria 
 Administratie gastouderbureau 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 
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. Dat 
blijkt ook uit een steekproef onder enkele gastouders uit het bestand van het gastouderbureau. De 
toezichthouder ziet terug dat er consequent voortgangsgesprekken worden gevoerd die tevens 
worden vastgelegd en in het in systeem worden opgeslagen. Bovenstaande geldt ook voor het 
uitvoeren van evaluaties met ouders. Er zijn steekproefsgewijs meerdere evaluatieverslagen door 
de toezichthouder bekeken. Ook deze evaluatiegesprekken worden door de houder consequent 
mondeling uitgevoerd en schriftelijk vastgelegd.  
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
 
Administratie gastouderbureau 
 
De houder registreert in het digitaal systeem van ViaViela zelf (Mijngastouderbureau.nl).  
De administratie van de houder bevat in elk geval de volgende vereiste onderdelen:  
 
- een overzicht van alle bij dat gastouderbureau werkzame beroepskrachten; 
- een overzicht van alle bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie;  
- 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; 
- afschriften van alle met vraagouders overeengekomen schriftelijke overeenkomsten; 
- bankafschriften waaruit de betalingen van de vraagouder aan het gastouderbureau blijken; 
- bankafschriften waaruit de betalingen van het gastouderbureau aan de gastouder blijken; 
- een door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekend origineel van de inventarisatie 
van veiligheid- en gezondheidsrisico. 
 
*nb: jaaroverzichten zijn niet opgevraagd.  
 
Inrichting administratie van het 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. Het gastouderbureau stelt de administratie onverwijld beschikbaar op verzoek van de 
toezichthouder indien deze niet op de plaats van de vestiging aanwezig is. In dit geval heeft de 
inspectie dan ook op het kantoor van de GGD Limburg-Noord plaatsgevonden. Aldaar kon de 
houder volledige inzage verschaffen in administratie en werkwijze. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau 
 Mijngastouderbureau.nl (registratiesysteem) 
 Diverse gespreksverslagen (voortgang en evaluatie) 
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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; 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 1.56 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 1.56 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 1.56 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 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) 
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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 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, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 6 Besluit kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder 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 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 6 Besluit kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de veiligheidsrisico’s die de opvang van 
de kinderen met zich meebrengt, beschrijft op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(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 Regeling kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de gezondheidsrisico’s die de opvang van 
de kinderen met zich meebrengt, beschrijft op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(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 b Regeling kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder 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 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) 

 

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) 
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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. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

Kwaliteitscriteria 

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) 

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 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 het 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 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)) 
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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 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 : Gastouderbureau ViaViela Esther van Dok 
Website : http://www.viaviela.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000004761391 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Esther Manon van Dok-Nicolaas 
Website : www.viaviela.nl 
KvK nummer : 17178434 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  JP Brizzi 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Venray 
Adres : Postbus 500 
Postcode en plaats : 5800AM VENRAY 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 08-01-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 28-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 04-02-2019 
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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. 
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