
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Wen's Gastouderbureau (GOB) 

    Vennestraat 16 

    2161 LE Lisse 

    Registratienummer 167213076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Hollands Midden 

In opdracht van gemeente:  Lisse 

Datum inspectie:   31-10-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 21-12-2022 



 

 

2 van 15 

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 31-10-2022 

Wen's Gastouderbureau te Lisse 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .............................................................................................................................. 3 

Onderzoeksopzet ...................................................................................................................... 3 

Beschouwing ............................................................................................................................ 3 

Advies aan College van B&W ..................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .......................................................................................................... 4 

Pedagogisch beleid ................................................................................................................... 4 

Personeel.................................................................................................................................. 5 

Veiligheid en gezondheid........................................................................................................... 6 

Ouderrecht ............................................................................................................................... 7 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht .................................................................................... 8 

Overzicht getoetste inspectie-items .............................................................................................. 9 

Pedagogisch beleid ................................................................................................................... 9 

Personeel.................................................................................................................................. 9 

Veiligheid en gezondheid........................................................................................................... 9 

Ouderrecht ............................................................................................................................. 10 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht .................................................................................. 10 

Gegevens voorziening................................................................................................................. 13 

Opvanggegevens .................................................................................................................... 13 

Gegevens houder.................................................................................................................... 13 

Gegevens toezicht ...................................................................................................................... 13 

Gegevens toezichthouder (GGD) ............................................................................................. 13 

Gegevens opdrachtgever (gemeente)...................................................................................... 13 

Planning ................................................................................................................................. 13 

Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau ............................................................................... 15 



 

 

3 van 15 

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 31-10-2022 

Wen's Gastouderbureau te Lisse 

 

 

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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de houder (en bemiddelingsmedewerker). 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

 

Beschouwing 

Wen's Gastouderbureau is gevestigd in Lisse en heeft één bemiddelingsmedewerker in dienst. Het 

gastouderbureau bemiddelt gastouders die aan huis opvangen en bij de vraagouder aan huis. Op 

31 oktober 2022 heeft een aangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden.  

 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is, na herstelaanbod in het domein personeel, aan de beoordeelde 

kwaliteitseisen voldaan: 

 pedagogisch beleid; 

 personeel; 

 veiligheid en gezondheid; 

 ouderrecht; 

 kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht. 

Zie hiervoor de toelichtingen in dit inspectierapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch beleid 

 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld. Sinds kort wordt het pedagogisch 

beleidsplan niet meer in papieren vorm in de documentatiemap opgenomen. Het pedagogisch 

beleidsplan is op het digitale portaal op de website geplaatst. Het pedagogisch beleid wordt tijdens 

het intake-gesprek met de vraagouder(s) en gastouder besproken. Vervolgens komt het 

pedagogisch beleid onder meer aan bod tijdens de voortgangsgesprekken, (onaangekondigde) 

huisbezoeken en trainingen. De houder biedt ook persoonlijke coaching aan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder gastouderbureau 

 Interview houder 

 Pedagogisch beleidsplan (2022-2023) 
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Personeel 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 personeelsformatie per gastouder. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Uit een genomen steekproef blijkt dat de houder en de gekoppelde gastouders en, bij thuisopvang, 

geregistreerde personen op het opvangadres, zijn ingeschreven in het Personenregister 

Kinderopvang. 

 

Herstelaanbod 

Eén volwassen huisgenoot van een gastouder uit de steekproef was echter niet gekoppeld aan 

Wen's Gastouderbureau. Hiervoor heeft de toezichthouder een aanbod gedaan om de tekortkoming 

te herstellen. Na gebruik te hebben gemaakt van het herstelaanbod, is deze persoon binnen het 

gestelde termijn gekoppeld. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor het leggen van een koppeling met de in 

artikel 1.50, derde lid van de Wet kinderopvang genoemde personen, inclusief hemzelf en met de 

in artikel 1.56b, derde lid van de wet bedoelde personen. 

(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 

Personeelsformatie per gastouder 

De houder heeft aantoonbaar gemaakt dat er minimaal 16 uur begeleiding per jaar plaatsvindt per 

aangesloten gastouder. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder gastouderbureau 

 Interview houder 

 Landelijk Register Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt voor aanvang van de opvang uitgevoerd op 

het adres waar de opvang gaat plaatsvinden. Dit wordt gedaan door de houder samen met de 

gastouder.  

Hierna wordt de risico-inventarisatie door zowel de houder als de gastouder ondertekend. 

   

De risico-inventarisatie wordt jaarlijks herhaald. Eventuele actiepunten en te nemen (gedrags-

)maatregelen worden met de gastouder besproken. In overleg met de gastouder wordt 

afgesproken binnen welke termijn de actiepunten worden opgelost. 

   

De houder controleert de voortgang en of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder gastouderbureau 

 Interview houder 

 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 
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Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder heeft één schriftelijke overeenkomst waar de drie partijen (gastouderbureau, gastouder 

en vraagouder)  in vermeld staan en die door deze partijen ondertekend wordt.  

 

De houder maakt hierin duidelijk welk bedrag bestemd is voor de gastouder en welk bedrag 

bestemd is voor het gastouderbureau. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder gastouderbureau 

 Interview houder 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 

In het hoofdstuk ‘Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht’ beoordeelt de toezichthouder de 

volgende onderwerpen: 

 Kwaliteitscriteria; 

 Administratie gastouderbureau.  

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Kwaliteitscriteria 

Jaarlijks wordt elke gastouder minimaal twee keer bezocht. Tijdens deze bezoeken vindt het 

voortgangsgesprek plaats. De houder of de bemiddelingsmedewerker bezoeken de gastouder 

daarnaast soms onaangekondigd. 

 

De gastouderopvang wordt jaarlijks geëvalueerd met de vraagouder. De houder stuurt een 

vragenlijst naar de vraagouder met de vraag deze in te vullen. Vervolgens neemt de houder 

telefonisch contact op met de vraagouder en wordt deze doorgesproken. De evaluatie wordt 

schriftelijk vastgelegd. 

Administratie gastouderbureau 

De houder werkt met het softwareprogramma Portabase. In dit programma kan alle informatie 

over de gast- en vraagouders overzichtelijk getoond worden. 

 

 De toezichthouder heeft een steekproef uitgevoerd bij vier gastouders, waarbij de volgende 

onderwerpen aan bod zijn gekomen: 

 of de gastouder en huisgenoten zijn geregistreerd en gekoppeld zijn in het Personenregister 

kinderopvang; 

 of er een door de gastouder en gastouderbureau ondertekende versie van de risico-

inventarisatie aanwezig is. 

De houder heeft onder andere het volgende aan de toezichthouder kunnen laten zien: 

 schriftelijke overeenkomsten met vraagouders;  

 de betaling van de vraagouders aan het gastouderbureau; 

 de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder; 

 een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang; 

 een jaaroverzicht per vraagouder. 

Er zijn, naar aanleiding van de steekproef, geen bijzonderheden geconstateerd. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder gastouderbureau 

 Interview gastouder/houder voorziening 

 Schriftelijke overeenkomst(en) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Bankafschriften waaruit betalingen van de vraagouder aan gastouderbureau blijken 

 Bankafschriften waaruit de betalingen gastouderbureau aan gastouder blijken 

 Jaaroverzicht/maandoverzicht per (vraag-)ouder 

 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 

 Verslag(en) jaarlijks(e) bezoek(en) en voortgangsgesprek(ken) 

 



 

 

9 van 15 

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 31-10-2022 

Wen's Gastouderbureau te Lisse 

 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch beleid 

 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder van een gastouderbureau 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 art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 

en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

Personeel 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor het leggen van een koppeling met de in 

artikel 1.50, derde lid van de Wet kinderopvang genoemde personen, inclusief hemzelf en met de 

in artikel 1.56b, derde lid van de wet bedoelde personen. 

(art 1.48d lid 2 en 3 Wet 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) 

 

Na inschrijving van de houder van een gastouderbureau en de personen die werkzaam zijn bij een 

onderneming waarmee de houder een gastouderbureau exploiteert en na koppeling met de houder 

kunnen deze personen hun werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 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. 
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(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) 

 

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 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 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 

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) 
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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) 

 

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 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 jaaroverzicht en de maandoverzichten 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 en per maand 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) 
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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 bevat gegevens wanneer de datum waarop de 

overeenkomst met de ouder is of wordt beëindigd. 

(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder h 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 en lid 4 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Wen's Gastouderbureau 

Website : http://www.wensgastouderbureau.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000050771566 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : Wen's Gastouderbureau 

Adres houder : Vennestraat 16 

Postcode en plaats : 2161 LE Lisse 

Website : www.wensgastouderbureau.nl 

KvK nummer : 50771566 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Midden 

Adres : Postbus 121 

Postcode en plaats : 2300 AC LEIDEN 

Telefoonnummer : 088-3083460 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. Berkhout 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lisse 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 2160 AE LISSE 

 

Planning 

Datum inspectie : 31-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 02-12-2022 

Zienswijze houder : 21-12-2022 
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Vaststelling inspectierapport : 21-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Het gastouderbureau is akkoord met de inhoud van het inspectierapport. 
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