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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 
 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein uitgewerkt. 
 
Op verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft er op 11 maart 2019 een onderzoek op basis 
van risico gestuurd toezicht plaatsgevonden bij Gastouderbureau NL te Sneek door GGD Fryslân. 
 
Feiten over gastouderbureau NL 
 
Gastouderbureau NL is gevestigd aan de van Giffenstraat 6 te Sneek. Het gastouderbureau staat 
bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Vennootschap Onder Firma. Gastouderbureau NL is 
gestart in september 2016. 
De beide houders voeren de bemiddelingswerkzaamheden uit. 
Op het moment van inspectie staan er in het Landelijk Register Kinderopvang 66 gastouders 
geregistreerd bij gastouderbureau NL. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
In juli 2016 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden bij gastouderbureau NL. 
Er is toen geconstateerd dat de houder aan alle geïnspecteerde punten van een onderzoek voor 
registratie voldeed. 
In januari 2017 heeft er een onderzoek na registratie plaatsgevonden bij gastouderbureau NL. Er is 
toen geconstateerd dat de houder aan alle geïnspecteerde punten voor een jaarlijks onderzoek 
voldeed. 
In februari 2018 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de houder 
aan alle geïnspecteerde voorwaarden voldeed. 
 
Belangrijkste bevindingen 
 
Uit deze inspectie is gebleken dat Gastouderbureau NL niet voldoet aan alle voorwaarden die bij dit 
jaarlijkse onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht zijn onderzocht. Het gaat hierbij om de 
volgende voorwaarden: 
 
• 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. 
 
• 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 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. 

 
De bevindingen van het gehele onderzoek worden bij de betreffende domeinen uiteengezet. 
 
Op 17 april 2019 heeft de toezichthouder per mail de zienswijze ontvangen van een van de 
houders. Deze zienswijze is letterlijk overgenomen in dit rapport. 
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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 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
Alle gastouders kunnen het pedagogisch beleidsplan digitaal openen met hun persoonlijke 
inloggegevens. 
Van (nieuwe) gastouders wordt verwacht dat zij het pedagogisch beleidsplan doornemen. Op het 
intakeformulier moeten de gastouders in een verplicht veld aangeven of zij het pedagogisch 
beleidsplan hebben doorgenomen. 
 
Het pedagogisch beleidsplan wordt besproken tijdens de evaluatie met de gastouder. Deze 
evaluatie vindt één keer per jaar plaats. 
Tijdens de evaluatie wordt aan de gastouder gevraagd hoe zij de vier pedagogische basisdoelen 
(uit het pedagogisch beleidsplan) in de praktijk brengt. 
 
Gastouders die tegen opvoedkundige problemen aanlopen, worden door de houders gewezen op de 
verschillende onlinecursussen die het gastouderbureau aanbiedt. 
Ook organiseert het gastouderbureau sinds dit jaar bijeenkomsten samen met een pedagoog en 
staat het introduceren van het educatieve programma "Uk en Puk" nog op de planning. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst houder gastouderbureau (ontvangen van de houders 25-02-2019) 
• Interview houder gastouderbureau (met twee houders d.d. 11-03-2019) 
• Evaluatieformulier gastouder (ontvangen van de houders 25-02-2019) 
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Personeel 
 
  
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
Beide houders zijn ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang (PRK). Er zijn 
bij gastouderbureau NL geen stagiaires, uitzendkrachten of vrijwilligers werkzaam. 
 
Uit een steekproef van zes gastouders en de daarbij behorende huisgenoten en structureel 
aanwezige is gebleken dat de houder van het gastouderbureau zorgdraagt voor de koppeling in het 
PRK. Alle 12 personen uit de steekproef staan ingeschreven en gekoppeld aan Gastouderbureau NL 
in het personenregister kinderopvang. 
 
De houders geven aan dat alle gastouders en de eventuele daarbij behorende huisgenoten en 
structureel aanwezigen in I-Rosa staan weergegeven. 
Bij het intakegesprek, het koppelingsgesprek, evaluatiegesprek en in de nieuwsbrief wordt aan de 
gastouders gevraagd of er sprake is van (nieuwe) structureel aanwezigen. 
 
 
Personeelsformatie per gastouder 

 
De houders maken voldoende uren op jaarbasis om aan de tenminste 16 uur per aangesloten 
gastouder begeleiding en bemiddeling te voldoen. 
 
De houders geven in de vragenlijst houder en tijdens het gesprek aan dat de volgende activiteiten 
onder andere worden besteed aan begeleiding en bemiddeling: 
 
• Intakegesprekken met gastouders en vraagouders. 
• Koppelingsgesprekken. 
• Onverwachte bezoekjes aan gastouders. 
• Uitvoeren risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
• Evaluatiegesprekken met gastouders en vraagouders. 
• Mails, telefoontjes, whatsapp beantwoorden. 
• Organiseren van cursussen en workshops. 
• Het maken en versturen van leeftijdsgerichte opvoedt nieuwsbrieven. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst houder gastouderbureau (ontvangen van de houders 25-02-2019) 
• Interview houder gastouderbureau (met twee houders d.d. 11-03-2019) 
• Personen Register Kinderopvang (d.d. 11-03-2019) 
• Landelijk Register Kinderopvang (verificatiecheck d.d. 07-03-2019) 
• PDF-bestand gemiddelde urenbesteding per gastouder (ontvangen van de houders 25-02-

2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Voor de start van de opvang voeren de houders samen met de gastouder een risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid uit op het opvangadres. 
 
De houders inventariseren 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. 
 
De op het opvangadres aanwezige veiligheidsrisico's worden direct na het uitvoeren van de risico-
inventarisatie met de gastouder besproken. 
Ook wordt meteen vastgesteld welke maatregelen uitgevoerd dienen te worden om de 
geconstateerde risico's te verkleinen. 
 
Gastouders en vraagouders kunnen de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid ten alle tijde 
digitaal inzien. 
 
Uit een steekproef van zes dossiers van gastouders is gebleken dat de risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid jaarlijks wordt uitgevoerd 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst houder gastouderbureau (ontvangen van de houders 25-02-2019) 
• Interview houder gastouderbureau (met twee houders d.d. 11-03-2019) 
• Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ingezien tijdens de inspectie) 
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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. 
 
De houder maakt gebruik van drie overeenkomsten, opgesteld tussen de volgende partijen: het 
gastouderbureau, de vraagouders en de gastouder. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst houder gastouderbureau (ontvangen van de houders 25-02-2019) 
• Interview houder gastouderbureau (met twee houders d.d. 11-03-2019) 
• Overeenkomst vraagouder-gastouder en overeenkomst gastouderbureau en vraagouder 

(ingezien tijdens de inspectie) 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 
 
Kwaliteitscriteria 

 
De houder draagt er zorg voor dat het adres waar de opvang door de gastouder plaatsvindt in ieder 
geval tweemaal per jaar wordt bezocht. 
Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één van deze bezoeken. 
Daarnaast voert de houder elk jaar de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit op het 
opvangadres. 
 
Uit een steekproef van zes dossiers van gastouders is gebleken dat het opvangadres minstens 
tweemaal per jaar wordt bezocht.  
 
Vijf van de zes gastouders uit de steekproef zijn eind 2017 begonnen, waardoor er alleen een 
evaluatie in 2018 is gedaan. De zesde gastouder uit de steekproef is begin 2017 gestart. Uit deze 
steekproef blijkt dat het voortgangsgesprek met de gastouder jaarlijks wordt uitgevoerd. 
 
De houder geeft aan dat de vraagouders eerst een evaluatieformulier in hun inlog invullen. Doordat 
alleen de vraagouders dit formulier in het systeem in kunnen vullen, kan dit gezien worden als een 
ondertekening. Daarna worden de vraagouders gebeld en wordt het ingevulde formulier besproken. 
Van dit telefonisch contact maakt de houder een digitale aantekening. 
 
Uit een steekproef van één vraagouder is gebleken dat de houder jaarlijks de evaluaties met de 
vraagouder uitvoert. Uit de andere vijf steekproeven is gebleken dat de evaluatie met de 
vraagouder uitgevoerd is. Doordat de vraagouders pas vanaf eind 2017 gebruik maken van de 
opvang, is de evaluatie nog niet vaker dan één keer uitgevoerd. 
 
Van de zeven vraagouder evaluaties die de toezichthouder tijdens de steekproef heeft gezien, 
waren er vier op de door de houder beschreven wijze gedaan. Van de andere drie evaluaties was 
het evaluatieformulier niet door de vraagouder ingevuld en alleen een digitale notitie van het 
telefonisch contact gemaakt door de houder. Hierdoor is het voor de toezichthouder niet inzichtelijk 
of de evaluatie met de vraagouder heeft plaatsgevonden. 
 
Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan: 
 

 

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)  
   

 
 
Administratie gastouderbureau 

 
Uit een steekproef van zes dossiers van gastouders en vraagouders is gebleken dat de 
administratie aan de volgende voorwaarden voldoet: 
 
• 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. 
 
Tijdens de inspectie blijken het aantal uren gastouderopvang per kind per jaar niet in de 
schriftelijke overeenkomst te staan. In plaats daarvan heeft de houder de uren per week berekend 
en in de overeenkomst gezet. 
Direct na de inspectie heeft de houder het format van de schriftelijke overeenkomst aangepast en 
het aantal uren gastouderopvang per kind per jaar toegevoegd. 
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Op het moment van de inspectie zijn zes risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid niet 
ondertekend/geaccordeerd. 
De houder heeft uitgezocht hoe dit kan en mailt op 13 maart 2019: "De Risico-inventarisaties zijn 
allen digitaal ondertekend door de gastouder en bemiddelingsmedewerker, ook uit de steekproef. 
De ondertekening voor akkoord was echter niet direct zichtbaar voor ons bij een aantal gastouders 
door een onjuiste vink in het systeem wat is opgelost (ook bij een aantal niet steekproef 
gastouders). De digitale ondertekening was wel zichtbaar voor de gastouder na inloggen in hun 
persoonlijke portal, dit is ook bij steekproef en aangekondigde gastouder inspecties getoetst." 
Daarbij heeft de houder print screens van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid uit de 
steekproef meegestuurd die dit bevestigen. De houder heeft hiermee aangetoond dat alle risico-
inventarisaties zijn ondertekend. 
 
Uit een steekproef van twee geldstromen is gebleken dat de betaling van de vraagouder aan het 
gastouderbureau en de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder via bankafschriften 
inzichtelijk is. 
Beide betalingen zijn na ontvangst door het gastouderbureau binnen twee dagen overgemaakt 
naar de gastouder. 
 
Verder bevat de administratie de volgende overzichten: 
• 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; 
• Een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang; 
• Een jaaroverzicht per vraagouder; 
 
 
In het jaaroverzicht voor de gastouder staat niet het door het gastouderbureau aan de voorziening 
voor gastouderopvang betaalde bedrag per jaar vermeld.  
 
Uit bovenstaande constatering blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan: 
 

 

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 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)  
   

 
In een mail (ontvangen d.d. 25-03-2019) geeft een van de houders van het gastouderbureau aan 
dat het format van het jaaroverzicht aangepast is. Op het bijgevoegde format van het jaaroverzicht 
voor de gastouder staat nu het door het gastouderbureau aan de gastouder betaalde bedrag per 
jaar vermeld. Tijdens de volgende inspectie zal moeten blijken of dit vernieuwde format 
gehanteerd wordt.  
 
De voorwaarden "De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht van de omvang 
en de samenstelling van de oudercommissie." en "De administratie van een gastouderbureau bevat 
een afschrift van het reglement van de oudercommissie." zijn niet beoordeeld. Er is op dit moment 
geen oudercommissie ingesteld. 
 
Het gastouderbureau werkt met het registratiesysteem I-Rosa, waarin alle gegevens overzichtelijk 
kunnen worden weergegeven. 
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Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst houder gastouderbureau (ontvangen van de houders 25-02-2019) 
• Interview houder gastouderbureau (met twee houders d.d. 11-03-2019) 
• Personen Register Kinderopvang (d.d. 11-03-2019) 
• Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ingezien tijdens inspectie) 
• Geldstroom/bankafschriften (ingezien tijdens inspectie) 
• Systeem I-Rosa (ingezien tijdens inspectie) 
• Dossiers gastouders en vraagouders (ingezien tijdens inspectie) 
• Jaaroverzichten (ingezien tijdens de inspectie en format ontvangen per mail van de houders 

25-03-2019) 
• Schriftelijke overeenkomsten (ingezien tijdens inspectie en mail van de houders 13-03-2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch beleid 

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 
kinderopvang. 
(art 1.49 lid 4a en 1.56 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 met de personen die werkzaam 
zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau exploiteert, de gastouder of 
voorgenomen gastouder en andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als 
de gastouder, voor zover dit tevens de opvanglocatie is, hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben 
alsmede de personen van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of 
zullen zijn op de opvanglocatie, inclusief hemzelf. 
(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. 
(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 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 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) 
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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) 
 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

Kwaliteitscriteria 

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) 

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) 

Administratie gastouderbureau 

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 
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 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 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) 
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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 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 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 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 NL, GOBNL 
Website : http://www.gobnl.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000034873848 
Aantal kindplaatsen :  
 

Gegevens houder 
Naam houder : Gastouderbureau NL 
Adres houder : Mr. P.J. Troelstraweg 308 
Postcode en plaats : 8919 AG  Leeuwarden 
Website : www.gobnl.nl  
KvK nummer : 66231256 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK  Leeuwarden 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  D. Talsma 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Súdwest-Fryslân 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 8600 HA  Sneek 
 

Planning 
Datum inspectie : 11-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 09-04-2019 
Zienswijze houder 
Vaststelling inspectierapport 

: 17-04-2019 
: 18-04-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 09-05-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

Ouder evaluatie; 
 
Gastouderbureau NL evalueert vraagouders mondeling en legt dit schriftelijk digitaal vast, deze 
procedure is ongewijzigd t.o.v. de goedkeuring van ditzelfde domein in 2018. De GGD is van 
mening dat na deze mondelinge evaluatie met de vraagouder die schriftelijk is vastgelegd de 
vraagouder vervolgens hierna per mail deze mondelinge evaluatie aan het gastouderbureau zou 
moeten bevestigen. Gastouderbureau NL is van mening dat deze procedure niet staat omschreven 
in de wet en ook niet als zodanig bedoelt is. De GGD heeft de mogelijkheid om via de vraagouder 
te verifiëren of de mondelinge evaluatie zoals schriftelijk is vastgelegd heeft plaatsgevonden. 
 
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) 
 

 
Jaaroverzicht gastouder 
 
Het jaar overzicht van Gastouderbureau NL voldoet aan alle voorwaarden zoals omschreven in de 
wet. De discussie is ontstaan over het woord “totaal bedrag” de inspecteur heeft hierop navraag 
gedaan bij GGD Nederland. Naast het totaal bedrag opgesplitst per kind is GGD Nederland van 
mening dat ook de optelsom hiervan moet worden weergegeven. Gastouderbureau NL heeft 
dezelfde dag alle jaaropgaven van 2018 voorzien van deze optelsom. Alle gastouders hebben ook 
op deze dag de aangepaste jaaropgaaf ontvangen. Op 24 maart 2018 heeft de inspecteur hiervan 
het voorbeeld ontvangen. 
 
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 
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) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


