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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
  
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul en heeft 
zich uitsluitend gericht op de tekortkomingen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid en de 

administratie van het gastouderbureau, die tijdens het onderzoek van 27-09-2018 zijn 
geconstateerd. 
  
Voor de tekortkomingen met betrekking tot de kwalitietscriteria van het gastouderbureau 
(evaluatiegesprekken met de vraagouders) is de hersteltermijn nog niet verlopen. Daarom zullen 
de betreffende voorwaarden in een ander nader onderzoek getoetst worden. 
  

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld.  
  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van inspectie bij gastouderbureau VIP te Valkenburg 
(Schin op Geul). Na de feiten over het gastouderbureau volgen de belangrijkste bevindingen. Deze 
worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

  
Gastouderbureau VIP is sinds 1 september 2014 geregistreerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang. De houder is tevens bemiddelingsmedewerker en heeft geen medewerkers in dienst. 
  
  
Inspectiegeschiedenis  
  

Soort 
onderzoek 

Datum Bevindingen 

Jaarlijks 
onderzoek 

27-09-
2018 

Tekortkomingen geconstateerd: 
 De houder maakt niet jaarlijks bij elke gastouder een geheel 

nieuwe risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid; 

 De houder heeft geen overzicht van alle personen die over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken; 

 De houder voert niet met alle vraagouders een mondelinge 
evaluatie. 

Advies tot handhaven; de gemeente heeft een handhavingstraject 
gestart. 

Jaarlijks 
onderzoek 

29-05-
2017 

Geen tekortkomingen 
Er is een aandachtspunt geformuleerd bij het domein 'Kwaliteit 
gastouderbureau' betreffende de mondelinge evaluatie met de 
vraagouders. 

Jaarlijks 

onderzoek 

09-11-

2016 

Geen tekortkomingen 

Jaarlijks 
onderzoek 

24-09-
2015 

Geen tekortkomingen 

  

  
Huidige onderzoek:  

Op maandag 10-12-2018 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 
gastouderbureau VIP. De toezichthouder heeft de benodigde informatie via email bij de houder 
opgevraagd. De houder heeft de benodigde documenten tijdig aangeleverd. 
  
Tevens heeft een gesprek met een aantal gastouders plaatsgevonden en zijn documenten 

beoordeeld. 
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Bevindingen van het huidige onderzoek 
De houder zorgt ervoor dat elk jaar samen met de gastouder een risico-inventarisatie veiligheid en 

gezondheid op de opvanglocatie wordt uitgevoerd. Hiervoor wordt steeds een blanco formulier 
gebruikt en op de opvanglocatie worden alle risico's geïnventariseerd. De houder controleert of de 
uit te voeren acties van het actieplan ook daadwerkelijk op tijd worden uitgevoerd. 

  
De houder voert beleid dat er toe 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. 
  
De houder zorgt voor een overzicht van alle personen die over een verklaring omtrent het gedrag 
moeten beschikken met naam, geboortedatum en burgerservicenummer en voor de gastouders 

met adres, postcode en woonplaats. 
  
  
Conclusie: 
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de houder voldoet aan alle getoetste 
voorwaarden van de Wet Kinderopvang. 

  

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

 

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

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel 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 
 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s gebruik van 

het model van de MO-groep versie 2007. 
  
De houder zorgt ervoor dat elk jaar samen met de gastouder een risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid op de opvanglocatie wordt uitgevoerd. Hiervoor wordt steeds een blanco formulier 
gebruikt en op de opvanglocatie worden alle risico's geïnventariseerd. De houder controleert of de 
uit te voeren acties van het actieplan ook daadwerkelijk op tijd worden uitgevoerd. 
 

De houder heeft de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid, die bij het vorig onderzoek 
foutief waren uitgevoerd, opnieuw gedaan volgens de geldende eisen. 
  
Conclusie: 
De houder voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de wettelijke eisen op het gebied van risico-

inventarisatie veiligheid en gezondheid. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (steekproef aangesloten gastouders) 
 Rapport jaarlijks onderzoek d.d. 27-09-2018 
  
 



 

6 van 8 

Definitief inspectierapport gastouderbureau nader onderzoek 10-12-2018 
gastouderbureau VIP te Schin op Geul 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Kwaliteit gastouderbureau en 
zorgplicht'. 
  
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  

 Administratie gastouderbureau 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
  

 
Administratie gastouderbureau 
 
De houder heeft een overzicht van alle personen die een verklaring omtrent het gedrag moeten 

hebben, vermeldende naam, burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij dat 
gastouderbureau aangesloten gastouders eveneens adres, postcode, woonplaats en 
telefoonnummer.  

  
Conclusie: 
De administratie van het gastouderbureau voldoet voor de getoetste voorwaarde aan de wettelijke 
eisen op het gebied van de administratie van het gastouderbureau. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Email van houder d.d. 10-12-2018 
 Overzicht van alle personen die over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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) 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

Administratie gastouderbureau 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : gastouderbureau VIP 

Website : http://www.gastouderbureauvip.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000029685605 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Bo Bonifatius Pauline Rosa Elisabeth Stassen 

KvK nummer : 60494239 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 33 
Postcode en plaats : 6400AA Heerlen 
Telefoonnummer : 088-8805000 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Oude Alink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Valkenburg aan de Geul 
Adres : Postbus 998 
Postcode en plaats : 6300AZ VALKENBURG LB 
 
Planning 

Datum inspectie : 10-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 17-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 24-12-2018 
 
 
 
 
 

 
 

 


