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Het onderzoek 
 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
 
Beschouwing 
Algemeen  
Gastouderbureau Gastvrij is sinds 27 februari 2015 geregistreerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRKP). Het gastouderbureau staat bij de Kamer van Koophandel (KvK) 
geregistreerd als Besloten Vennootschap. 
  
Het gastouderbureau is sinds september 2015 gevestigd op de huidige locatie aan de Wisselweg  
in Almere. Naast het gastouderbureau zijn de houders sinds september 2016 in het LRKP 
geregistreerd met KDV Zand op je hand in Heiloo. 
  
GOB Gastvrij heeft 339 geregistreerde gastouders (bron: LRKP 7 februari 2017) verspreid over  
het land. Dit is een sterke groei van het aantal aangesloten gastouders ten opzichte van de 
jaarlijkse inspectie in april 2016.  
  
Het laatste kwartaal 2016 is GOB Gastvrij met 13 nieuwe (zelfstandige) bemiddelingsmedewerkers 
gaan werken voor de begeleiding en bemiddeling van de gastouders. Daarnaast zijn er nog twee 
(zelfstandige) bemiddelingsmedewerkers werkzaam, die tijdens de jaarlijkse inspectie april 2016 
ook werkzaam waren voor GOB Gastvrij.     
  
Inspectie geschiedenis 
 Inspectie voor registratie 28 januari 2015. Advies: wel opnemen in het LRKP. 
 Inspectie na registratie 21 mei 2015. Advies: niet handhaven. 
 Jaarlijkse inspectie 19 april 2016. Er zijn tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 

Personeel (VOG) en Kwaliteit. Advies: handhaven. 
 Nader onderzoek augustus 2016. Uit onderzoek blijkt, dat de houder van GOB Gastvrij 

maatregelen heeft getroffen de eerder geconstateerde tekortkoming te (gaan) herstellen. 
Advies: niet handhaven. 
 

Incidenteel onderzoek februari 2017 
De GGD heeft in de periode januari - februari 2017 signalen en klachten over GOB Gastvrij 
ontvangen. Deze signalen en klachten hebben betrekking op de domeinen 'naleving wet- en 
regelgeving' en 'personeel en kwaliteit' (uitbetaling, aantal kinderen per gastouder). 
  
Op 13 februari hebben twee toezichthouders van de GGD Flevoland op het kantoor van GOB 
Gastvrij met één van de houders gesproken en is de administratie bekeken.  
  
Zoals beoordeeld in dit rapport hebben onder andere de groei (van het aantal gastouders en 
kindcontracten) geleid tot tekortkomingen. De houder verklaart dat enkele besproken signalen  
en klachten bekend zijn bij het gastouderbureau.   
  
Overleg en overreding 
De VOG's van 4 zelfstandige bemiddelingsmedewerkers konden tijdens de inspectie niet getoond 
worden. De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld deze 4 VOG's na te sturen. 
De toezichthouder heeft op 20 februari 3 van de 4 VOG's ontvangen.   
  
Zienswijze 
De toezichthouder heeft op 8 maart 2017 een zienswijze op het eerste conceptrapport ontvangen. 
Naar aanleiding van deze zienswijze is de beoordeling (toelichting) van domein Personeel; 
personeelsformatie per gastouder en Kwaliteit gastouderbureau; administratie betalingen gewijzigd 
in 'niet beoordeeld'. De toelichting is aangepast. 
  
De houder is hierover op 9 maart 2017 geïnformeerd, per mail. 
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De toelichting van het domein Personeel, Verklaringen omtrent het gedrag is ter verduidelijking 
aangevuld met verkregen informatie vanuit GGD GHOR en het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.  
  
Een tweede conceptrapport is aan de houder gestuurd op 30 maart 2017. De houder heeft op  
12 april een zienswijze ingediend, welke is opgenomen in dit rapport.  
  
  
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 

Gastouderbureau in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 
 
  
 
Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 
 
De houder van GOB Gastvrij geeft aan wijzigingen (beëindiging bemiddeling of extra bemiddeling) 
door te geven aan gemeenten. 
  
Na signalen en controle van de administratie (steekproef) van het GOB blijkt de houder deze 
wijzigingen niet (altijd) onverwijld te hebben doorgegeven aan de betreffende gemeente.  
Hieronder een aantal voorbeelden ter illustratie: 
 
 Een gastouder (registratie nummer LRKP: 800287277) waarvan de bemiddeling met GOB 

Gastvrij is gestart per 13 januari 2017 is aan de betreffende gemeente doorgegeven nadat  
de opvang is gestart. Datum van doorgeven aan de betreffende gemeente 16 januari 2017. 

 GOB Gastvrij heeft een wijziging betreffende een gastouder (registratienummer LRKP: 
472497844), welke per 9 maart 2016 is gestopt met het bieden van opvang, per 3 februari 
2017 doorgegeven aan de betreffende gemeente.  

 GOB Gastvrij heeft na tweeënhalve maand een verhuizing van een gastouder 
(registratienummer LRKP: 217345529) doorgegeven aan de betreffende gemeente.  
 

Conclusie 
De houder kan in een aantal gevallen aantonen wijzigingen door te geven, echter niet in alle.  
Het doorgeven van wijzigingen gebeurt niet onverwijld voor aanvang van de opvang of na 
beëindiging van begeleiding en bemiddeling van een gastouder door GOB Gastvrij.  
  
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

De houder van een gastouderbureau doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan 
het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit 
registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 LRKP (registratie) 
 Contracten, e-mail gemeenten 
 Signalen en klachten jan-feb 2017 
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Personeel 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden voorwaarden voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor 
personen werkzaam voor het gastouderbureau. Daarnaast gelden normen voor de uren die op 
jaarbasis door de bemiddelingsmedewerker aan de gastouder worden besteed. 
  
Jaarlijks onderzoek april 2016: Personeelsformatie 
De houder verklaart dat beide houders 40 uur per week werken. 
Er zijn 5 bemiddelingsmedewerkers die 20 uur per week werken. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Het gastouderbureau is bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd als Besloten 
Vennootschap. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) rechtspersoon is van 22 april 2015.  
Beide houders zijn hierin opgenomen als natuurlijk persoon. 
  
De houder verklaart dat alle 15 bemiddelingsmedewerkers als 'zelfstandige' werkzaam zijn voor 
GOB Gastvrij. Een zelfstandige wordt gezien als een uitzendkracht (stagiaire, vrijwilliger). Een 
zelfstandige moet voor aanvang van de eerste opdracht een VOG overleggen die niet ouder is dan 
twee maanden. Bij iedere volgende opdracht/houder mag dezelfde VOG gebruikt worden tot het 
moment dat de VOG twee jaar oud is. Om de twee jaar moet de zelfstandige een nieuwe VOG 
aanvragen. 
  
 12 bemiddelingsmedewerkers beschikken over een VOG niet ouder dan 2 jaar (getoetst op 

functieaspect 84; belast zijn met de zorg voor minderjarigen). 
 1 bemiddelingsmedewerker beschikt over een VOG uit juli 2013. Deze is ouder dan twee jaar. 

Uit de Wko volgt dat iedereen die werkzaam is voor een houder in de kinderopvang een VOG 
moet hebben, deze personen worden o.b.v. het Besluit continue screening, continu gescreend. 
Voor de groepen die nog niet continu gescreend kunnen worden (omdat er geen 
gegevensbestanden zijn), geldt dat deze tweejaarlijks een nieuwe VOG moeten aanvragen.  
In de Wko worden de uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs (SUV’rs) genoemd. Ook 
zelfstandigen vallen op dit moment nog buiten de continue screening en zijn daardoor 
vergelijkbaar met de SUV’rs. Gelet op de bedoeling van de wetgeving - bevordering van de 
veiligheid in de kinderopvang - kan worden afgeleid dat de tweejaarlijkse VOG-plicht eveneens 
van toepassing is op zelfstandigen. 

 Van 1 bemiddelingsmedewerker (overeenkomst met GOB Gastvrij per 1 november 2016) kan 
geen VOG overlegd worden. De toezichthouders hebben tijdens de inspectie de overeenkomst 
tussen GOB Gastvrij en de bemiddelingsmedewerker gezien. Deze is van 1 november 2016. 
Een aanvraagformulier van de VOG is gezien deze is van 16 november 2016. 

 1 bemiddelingsmedewerker is woonachtig in het buitenland en heeft een VOG uit dat land. 
Deze persoon zal ook een Nederlandse VOG moeten kunnen overleggen, niet ouder dan 2 jaar. 
De Wko is Nederlandse wetgeving, daar waar gesproken wordt over een VOG wordt dan ook 
een Nederlandse VOG bedoeld, zoals bedoeld in de Wjsg (Wet justitiële en strafvorderlijke 
gegevens). En in de Wjsg (art. 28) staat: “Een verklaring omtrent het gedrag is een verklaring 
afgegeven door onze minister”. De werknemer die in het buitenland woont en nooit in NL heeft 
gewoond maar in NL werkt, kan een Nederlandse VOG krijgen die rechtstreeks moet worden 
aangevraagd bij Justis.   
 

Conclusie 
3 VOG's voldoen niet aan de gestelde voorwaarden.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 van 14 
Definitief inspectierapport gastouderbureau incidenteel onderzoek 13-02-2017 
Gastouderbureau Gastvrij B.V. te Almere 

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

 

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 na 1 maart 2013. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   
Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór 
aanvang van de werkzaamheden aan de houder van het gastouderbureau overgelegd en is 
op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Personeelsformatie per gastouder 
 
De houder geeft aan dat er op dit moment 15 bemiddelingsmedewerkers en 1 houder zijn die zich 
bezig houden met begeleiding en bemiddeling van gastouders. De toezichthouder heeft tijdens 
deze inspectie onvoldoende gezien om de voorwaarden betreft de personeelsformatie te kunnen 
beoordelen. 
  
De toezichthouder adviseert de gemeente Almere de beoordeling van deze voorwaarden mee te 
nemen bij de eerst volgende inspectie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (dhr. van der Linden) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (Rechtspersoon houders, 14 bemiddelingsmedewerkers) 
 Arbeidscontracten (overeenkomsten 2 bemiddelingsmedewerkers) 
 LRKP controle 7 februari 2017, 339 gastouders 
 Signalen en klachten jan-feb 2017 
 GGD GHOR, SZW, Wjsg (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens) 
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Kwaliteit gastouderbureau 
 
Onder de Wet Kinderopvang gelden eisen met betrekking tot kwaliteitscriteria en de administratie 
van het gastouderbureau. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 
Jaarlijks onderzoek april 2016 
Tijdens het jaarlijks onderzoek draagt de houder er onvoldoende zorg voor, dat er per voorziening 
wordt beoordeeld hoeveel kinderen er verantwoord kunnen worden opgevangen. 
  
Nader onderzoek augustus 2016 
GOB Gastvrij heeft gastouders een mailing gestuurd waarin zij worden verzocht per 1 mei 2016 de 
kindaantallen te registreren in het registratiesysteem Portabase. 
  
GOB Gastvrij geeft aan maandelijks random 10 procent van de gastouders te toetsen of zij de 
kindaantallen in Portabase hebben geregistreerd. Wanneer dit niet het geval is, neemt de 
bemiddelingsmedewerker contact op met de gastouder. 
  
GOB Gastvrij geeft aan gastouders onaangekondigd te bezoeken om het kindaantal te toetsen.  
De toezichthouder heeft 4 korte verslagen van deze bezoeken in juni/juli 2016 ingezien. 
  
Incidenteel onderzoek februari 2016 
Er zijn signalen dat er (te) veel kinderen per gastouder worden opgevangen.  
  
De toezichthouder toetst middels een steekproef of de kindaantallen (conform de werkwijze  
GOB Gastvrij augustus 2016) in een schema zijn ingevuld. De steekproef betreft 8 gastouders.  
Van 4 gastouders is het schema ingevuld, van 4 gastouders niet.  
  
De houder laat zien per maand random 10 procent van de gastouders te toetsen of zij onder 
andere de kindaantallen in Portabase invullen. Bij gastouders, waarvan het schema niet is 
ingevuld, kan niet aangetoond worden of er contact is geweest met de gastouder conform de 
werkwijze van GOB Gastvrij.  
  
Conform de werkwijze van GOB Gastvrij kan niet aangetoond worden, dat gastouders 
onaangekondigd worden bezocht om het aantal aanwezige kinderen op die dag te toetsen en dit 
vast te leggen.   
  
Conclusie 
Aan de voorwaarde wordt niet voldaan.  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

De houder draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang beoordeeld wordt 
hoeveel kinderen en van welke leeftijd verantwoord opgevangen kunnen worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 14 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11b lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
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Administratie gastouderbureau 
 
Betalingen 
Er zijn signalen met betrekking tot het niet op juiste wijze uitvoeren van de kassiersfunctie.  
De signalen zijn met de houder besproken. Tijdens het inspectiebezoek verklaart de houder de 
signalen te herkennen. De houder geeft aan dat er een stijging is in het aantal kind contracten 
waardoor er haperingen zijn geweest in de automatisering. De houder heeft gastouders middels 
een mailing op de hoogte gesteld en geeft aan samen met de softwareleveranciers te zoeken naar 
een oplossing. En tot die tijd betalingen die niet automatisch plaatsvinden handmatig uitvoeren. 
  
De toezichthouder adviseert de gemeente Almere beoordeling van deze voorwaarden mee te 
nemen bij de eerst volgende inspectie 
  
  
Administratie 
De administratie van GOB Gastvrij bevat geen overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
zelfstandig werkzame bemiddelingsmedewerkers. 
  
Op het moment van inspectie kunnen niet alle gevraagde gegevens getoond worden ter controle  
op de naleving van de wettelijke eisen. Niet alle VOG's konden overlegd worden. 
  
Conclusie 
Er wordt niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan.  
  
  
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij dat 
gastouderbureau werkzame beroepskrachten. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub a Regeling Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (dhr. van der Linden) 
 Administratie GOB Gastvrij, Portabase 
 Mailing aan gastouders, 9 december 2016 
 Wet op het financieel toezicht 
 Signalen en klachten jan-feb 2017 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Gastouderbureau in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 

De houder van een gastouderbureau doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

 

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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder van het gastouderbureau overgelegd en is op dat moment 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

De houder draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang beoordeeld wordt 
hoeveel kinderen en van welke leeftijd verantwoord opgevangen kunnen worden. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 14 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11b lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
werkzame beroepskrachten. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub a Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Gastouderbureau Gastvrij B.V. 
Website : http://www.gastvrij.com 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Gastouderbureau Gastvrij B.V. 
Adres houder : Wisselweg 33 
Postcode en plaats : 1314CB Almere 
KvK nummer : 61838918 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door : L. Karssen 

M Oortwijn 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 30-03-2017 
Zienswijze houder : 12-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 18-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

12 april 2017 
Op 30 maart hebben wij uw aangepaste rapport ontvangen. Deze hebben wij inmiddels 
bestudeerd. Ik wil toch opnieuw mijn zorgen uitspreken over de tendentieuze manier waarop het 
rapport is geschreven. 
  
De wijze waarop een aantal zaken, waar wij hebben aangetoond dat de weergave in het eerste 
rapport niet klopt, worden gewijzigd naar ‘niet beoordeeld’ in plaats van ‘voldoet aan de 
voorwaarden’ omdat geen overtreding is geconstateerd, vind ik persoonlijk erg jammer en niet 
getuigen van een onafhankelijke inspectie. Ik wil hier persoonlijk wel een gesprek over met de 
gemeente Almere. 
  
Hieronder mijn opmerkingen over de inhoud van uw gewijzigde rapport: 
  
Bladzijde 5 
Er worden drie voorbeelden genoemd waarin u wilt aantonen dat GastVrij niet onverwijld opgave 
heeft gedaan aan de betreffende gemeente. Tijdens uw inspectie heeft GastVrij in alle door u 
gevraagde gevallen aangetoond dat er een aanvraag is gedaan of er nog contracten actief waren. 
  
Het eerste voorbeeld dat wordt genoemd betreft een opgave van een wijziging drie dagen na start 
van een koppeling. Jurisprudentie laat zien dat de term onverwijld een zekere termijn inhoudt, na 
het bekend worden van de te melden wijziging. Geval 2 is een gastouder die geheel dient te 
worden uitgeschreven. Helaas zet zij niet haar handtekening onder het formulier. Dan loopt een 
uitschrijvingstraject bijzonder lang. 
  
Geval 3 is compleet onjuist. De gastouder is binnen enkele weken na verhuizing uitgeschreven en 
ingeschreven op het nieuwe adres. 
  
  
Bladzijde 6 
1. De nog missende VOG is van een bemiddelingsmedewerker die niet met zijn werkzaamheden 

is aangevangen en dat ook niet meer gaat doen. Hierdoor is er geen overtreding ontstaan; 
2. De stelling over de buitenlandse medewerker is vergezocht. De mevrouw heeft haar 

werkzaamheden inmiddels beëindigd, waardoor er geen probleem ontstaat. 
3. Er is niet in de Wet, het bestuursbesluit of de Regeling te vinden hoe oud een VOG mag zijn, 

er is slechts geregeld dat bij aanvang van een dienstverband een VOG niet ouder dan 2 
maanden mag zijn. Ik verzoek u derhalve aan te geven waar de ouderdom van VOG’s van 
bijvoorbeeld de houder of medewerker die niet onder continue screening valt is aangegeven. 
In de wet staan slechts een beperkt aantal specifieke gevallen genoemd (uitzendkrachten, 
vrijwilligers en stagiairs). Het is te simpel om andere groepen hieronder te schuiven. 

  
Bladzijde 7 
De beschikbare hoeveelheid uren ten behoeve van de begeleiding van de gastouders is ruim 
voldoende, immers: 
15 medewerkers en 1 houder à 1.650 uur 26.400 uur 
339 gastouders à 16 uur 5.424 uur 
  
Hieruit blijkt overduidelijk dat de capaciteit om gastouders te bezoeken in ruime mate voorhanden 
is. Dit gebeurt dan ook: 
 Alle kennismakingsgesprekken met gast- en vraagouders; 
 Alle koppelingsgesprekken; 
 RIE’s, evaluaties met gastouders; 
 Onverwachtse bezoeken 
  
Daarnaast pedagogische ondersteuning en educatie: 
1. Webinars 
2. Pedagogisch advies 
3. Thema’s, nieuwsbrieven 
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4. Begeleiding in ondernemerschap en marketing 
  
Hiermee voldoet GastVrij niet alleen aan de wet, maar gaat veel verder dan dat. 
  
  
Bladzijde 8 
Ook hier is helaas de conclusie onjuist. 
  
Juridisch kader 
Aan een voorziening van gastouderopvang worden kwaliteitseisen gesteld die zijn vastgelegd in de 
Wet Kinderopvangen en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, het besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen en de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 
De in dit kader van toepassing zijnde artikelen bepalen dat de gastouder verantwoordelijk is voor 
het op een verantwoorde manier aanbieden van opvang. In deze artikelen zijn de eisen voor 
(onder meer) de groepsgrootte vastgelegd. [WKo art.1.56b / Besluit art. 14 / Regeling art. 13] 
  
De door u aangehaalde zinsnede c.q. voorwaarde uit art. 11b van de Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen ziet toe op de bepaling van het maximaal aantal kinderen zoals 
dat in het LRKP wordt geregistreerd. 
  
Nergens in de Wet Kinderopvang en/of de geciteerde wetsartikelen staat de verantwoordelijkheid 
van gastouderbureaus voor overtredingen van gastouders, daar deze een zelfstandig onderdeel 
uitmaken van de Wet Kinderopvang. Het ontbreekt gastouderbureaus ook aan wettelijk mandaat 
zoals dat wel ligt bij gemeentes. Dit is de feitelijke toezichthouder, niet het gastouderbureau. Deze 
heeft een in de WKo vastgelegde zorgplicht. En deze zorgplicht wordt door GastVrij volledig 
uitgevoerd. 
  
Sterker nog, GastVrij gaat verder dan de wet aangeeft. 
  
Zoals aan u toegelicht en getoond(!), heeft GastVrij een intern audit systeem. Hierbij wordt 
maandelijks een steekproef van de in het LRKP ingeschreven gastouders genomen, welke 
gecontroleerd worden op: 
 Volledigheid van dossier; 
 Aanwezigheid van contracten; 
 Kindaantallen volgens eigen opgave; 
  
Uit deze gastouders worden per regio een selectie gemaakt van 4 gastouders welke in die 
betreffende maand onverwachts door hun bemiddelingsmedewerker worden bezocht. Tijdens zo’n 
bezoek wordt gekeken naar de hygiëne, pedagogische praktijk en de kindaantallen. Van deze 
bezoeken wordt verslag gedaan, welke in ons systeem wordt opgeslagen. 
  
Zoals ook al opgemerkt in augustus 2016 is hiermee door GastVrij een systeem ontwikkeld dat 
aantoont dat de kwaliteit van de opvang hoog in het vaandel staat bij GastVrij. Het invullen van 
bijvoorbeeld kindaantallen in ons systeem is niet afdwingbaar. Wij spreken gastouders die dit niet 
doen aan op het gebruik van het systeem, doch hebben, zoals eerder opgemerkt geen wettelijk 
mandaat, noch de verplichting om dit af te dwingen. 
  
Met name bij gastouders die met meerdere bureaus werken, waar wij voorstander van zijn, zijn 
niet via de administratie van een enkel bureau controleerbaar. Mandaat en middelen daartoe 
ontbreken simpelweg. 
  
Uw laatste alinea waarin u stelt dat de onaangekondigde bezoeken niet aangetoond kunnen 
worden is onjuist. De door u gecontroleerde dossiers vielen niet in een steekproef, waardoor 
verslaglegging ontbreekt. Van wel bezochte gastouders is verslaglegging aanwezig. 
  
De conclusie dient derhalve te luiden dat GastVrij meer dan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
  
  
Conclusie 
Wij kunnen niet anders dan concluderen dat dit conceptrapport zeer tendentieus en 
vooringenomen is opgesteld. Het rapport geeft ons aanleiding om te veronderstellen dat de 
gewenste uitkomst van het onderzoek reeds vaststond en dat is gezocht naar de onderbouwing. 
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Wij vinden het bijzonder jammer en zelfs schokkend dat op deze wijze een bewuste poging wordt 
gedaan om onze onderneming schade te berokkenen. 
  
In afwachting van uw reactie, 
  
Hoogachtend, 
Gastouderbureau Gastvrij BV 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


