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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. 

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 

In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen heeft er op 28 februari 2023 een jaarlijks onderzoek 

plaatsgevonden bij gastouderbureau (gob) Het Liefbeestje Rijen e.o. 

  

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• pedagogisch beleid; 

• personeel; 

• veiligheid en gezondheid; 

• kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht. 

  

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

  

Algemene kenmerken 

Gastouderbureau Het Liefbeestje Rijen e.o. handelt als franchisevestiging van GOB Het Liefbeestje 

uit Weert. Het gastouderbureau is gevestigd op het woonadres van de houder te Rijen. Op het 

moment van inspectie zijn er zijn er 36 actieve gastouders aangesloten bij het bureau en worden 

er 123 kinderen opgevangen van 100 vraagouders.   

Er wordt opvang geboden bij zowel gastouders thuis als bij vraagouders thuis. 

  

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken die bij de locatie zijn 

uitgevoerd. Uit de voorgaande onderzoeken (2017 tot en met 2020) zijn geen relevante of 

zwaarwegende overtredingen geconstateerd. De houder voldoet aan alle beoordeelde 

kwaliteitseisen. In 2020 is er in verband met de Covid-19 pandemie geen jaarlijks onderzoek 

uitgevoerd. In 2021 is er in verband met privéomstandigheden van de houder  en overleg met de 

gemeente Gilze en Rijen geen onderzoek uitgevoerd. 

  

 



 

 

4 van 18 

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 28-02-2023 

Gastouderbureau het Liefbeestje Rijen e.o. te Rijen 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch beleid 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch beleid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk. 

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

Pedagogisch beleidsplan 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan (versie 2022) waarin de voor het gastouderbureau 

kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. In het pedagogisch beleidsplan 

staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: 

• de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, 

• de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale 

competentie, 

• de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaats vindt, 

• het aantal en de leeftijden van de kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen, 

• de eisen die gesteld worden aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt. 

 

Aanvulling op het pedagogisch beleid is het programma Stip. Dit is een OSW programma exclusief 

voor gastouders die door gastouderbureau het Liefbeestje worden bemiddeld. 

OSW staat voor Ontwikkeling Stimulerend Werken. Stip staat voor Spelenderwijs Thematisch 

Informatief Programma. knuffel Stip speelt hierin de hoofdrol.   

  

Daarnaast kan de gastouder een eigen pedagogisch werkplan maken. Gob Het Liefbeestje heeft 

daarvoor een format ontwikkeld dat samen met de bemiddelingsmedewerker ingevuld kan worden. 

  

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

  

  

Pedagogische praktijk 

Elke gastouder ontvangt bij de start van de bemiddelingsrelatie een informatiemap met daarin 

onder andere het pedagogisch beleidsplan, dat samen met de bemiddelingsmedewerker wordt 

doorgenomen en toegelicht. Het pedagogisch beleidsplan is tevens te vinden op de website van het 

gastouderbureau. 

  

Tijdens huisbezoeken observeert de houder het pedagogisch handelen van de gastouder. Zij 

bespreekt dit ook met de gastouder. 

  

Gastouders kunnen gratis gebruik maken van online trainingen. Daarnaast kunnen zowel 

gastouders als vraagouders gebruik maken van een gratis pedagogisch spreekuur. In 

nieuwsbrieven voor gastouders en vraagouders wordt ook geregeld aandacht besteed aan (delen 

van) het pedagogisch beleidsplan.   

  

Programma Stip is bedoeld als aanvulling in het dagprogramma. Met Stip werkt de gastouder 

themagericht zodat de kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Door het aanbieden van 

thema’s geeft de gastouder verdieping en verrijking.      
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Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Website (www.liefbeestje.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie  mrt 2022) 

• Pedagogisch werkplan (Format werkplan voor gastouder) 
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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 

  

De houder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang met een geldige verklaring 

omtrent het gedrag en gekoppeld aan de organisatie. 

  

Uit de uitgevoerde jaarlijkse onderzoeken bij aangesloten gastouders en uit de beoordeelde 

dossiers tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de gastouders en personen van 18 jaar en ouder die 

structureel tijdens opvanguren op de opvanglocatie aanwezig zijn of zullen zijn en/of andere 

personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder hun hoofdverblijf 

hebben, zijn ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister kinderopvang. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

  

Personeelsformatie per gastouder 

  

Bij Gastouderbureau Het Liefbeestje zijn 36 gastouders actief. Het gastouderbureau zal 576 uur 

(36 gastouders x 16 uur) uur aan begeleiding en bemiddeling moeten besteden op jaarbasis. 

  

De houder is tevens bemiddelingsmedewerker voor het gastouderbureau. Zij  is in principe 

maandag, dinsdag en donderdag beschikbaar is om te besteden aan begeleiding en bemiddeling. 

Op woensdag en vrijdag is ze wel telefonisch beschikbaar. 

In totaal kan ze op jaarbasis 1104 uur (24 uur x 46 werkweken) besteden aan bemiddeling en 

begeleiding.  

  

De begeleiding en bemiddeling vanuit het gob bestaat uit onder meer de volgende activiteiten: 

• jaarlijkse risico-inventarisatie per opvanglocatie 

• intake-, koppelings-, evaluatiegesprek 

• jaarlijks voortgangsgesprek 

• evaluatie gesprek vraagouder 

• ondersteuning gastouder  

• scholing regelen en begeleiding van de gastouder  

• telefonisch contact en mailcontact 

  

In Portabase worden de contactmomenten en afspraken per gastouder geregistreerd, met 

uitzondering van telefonische contactmomenten en tekstberichten. (Alleen bij hele belangrijke 

zaken) 

  

De houder heeft een overzicht getoond met alle bijscholingen en bijeenkomsten die jaarlijks 

worden georganiseerd voor zowel de gastouders als vraagouders. 
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Daarnaast verstuurt het hoofdkantoor met aanvulling van het gastouderbureau een paar keer per 

jaar een nieuwsbrief naar alle gastouders en vraagouders en vanuit de (landelijke) 

gastoudercommissie wordt een aantal keer per jaar de nieuwsbrief verstuurd. 

  

De gastouders die zich niet aanmelden voor scholing, worden door de houder extra benaderd, 

telefonisch of middels een locatiebezoek.  

  

Op basis van de dossiers, het gesprek met de houder en de gespreksverslagen is het aannemelijk 

dat er ten minste 16 uur aan begeleiding en bemiddeling wordt besteed per gastouder. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

  

  

  

  

  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.liefbeestje.nl) 

• Overzicht urenbesteding begeleiding en bemiddeling op jaarbasis 
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Veiligheid en gezondheid 

 

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

onderwerpen: 

• risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid; 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

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 

jaarlijks herhaald. 

Eventuele actiepunten en te nemen (gedrags-)maatregelen worden met de gastouder besproken 

en opgeschreven. 

Er wordt genoteerd binnen welke termijn eventuele maatregelen gerealiseerd moeten zijn. 

De houder controleert de voortgang en of de gemaakte afspraken zijn nagekomen, danwel middels 

een extra huisbezoek, danwel door middel van foto's die dienen te worden opgestuurd.   

  

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is inzichtelijk  voor de gastouder en vraagouders 

in het digitale portal Portabase. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Website (www.liefbeestje.nl) 

• Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (steekproef) 
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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 

Huisbezoeken 

Ieder opvangadres wordt minstens tweemaal per jaar bezocht, waarbij het jaarlijkse 

voortgangsgesprek met de gastouder en de uitvoering van de risico-inventarisatie veiligheid en 

gezondheid een onderdeel zijn van deze bezoeken. Tijdens deze huisbezoeken wordt tevens 

getoetst of de voorziening voor gastouderopvang over voldoende speel- en slaapruimte beschikt, of 

er voldoende buitenspeelmogelijkheden zijn afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen, of de voorziening is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders 

en of de voorziening te allen tijde rookvrij is. 

Veelal vinden deze bezoeken aangekondigd plaats, tenzij er zorgen zijn omtrent een gastouder of 

anderszins. In dat geval kan ervoor gekozen worden om de gastouder onaangekondigd te 

bezoeken. 

  

Uit de uitgevoerde jaarlijkse onderzoeken bij aangesloten gastouders en uit de 2 beoordeelde 

dossiers blijkt dat ieder adres waar opvang geboden wordt minimaal 2 keer per jaar wordt bezocht: 

• Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd; 

• Jaarlijks wordt een voortgangsgesprek met de gastouder uitgevoerd (Verslagen hiervan zijn 

ingezien). 

 

Evaluatie met vraagouders 

De gastouderopvang wordt jaarlijks met de vraagouder mondeling geëvalueerd en dit wordt 

schriftelijk vastgelegd. De vraagouders ontvangen ten behoeve hiervan een vragenlijst. Wanneer 

ouders de vragenlijst hebben ingevuld, neemt de houder telefonisch contact op met de vraagouder 

om de ingevulde vragenlijst mondeling door te spreken. Dit wordt vastgelegd in het digitale 

administratiesysteem Portabase.   

  

Uit de 2 beoordeelde dossiers blijkt dat er jaarlijks evaluatiegesprekken worden gevoerd met de 

vraagouders.   

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

  

  

  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview gastouder/houder voorziening 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.liefbeestje.nl) 

• Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (steekproef) 

• Verslag(en) jaarlijks(e) bezoek(en) en voortgangsgesprek(ken) (steekproef) 
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• Verslag(en) evaluatiegesprek(ken) met vraagouders (steekproef) 

• Administratiesysteem (portabase) 

• Query belastingdienst 
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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) 

 

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 1.56b 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 1.56b 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 1.56b 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 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 

gastouderopvang. 

(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) 
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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) 

 

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. 

(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) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie van de 

voorziening voor gastouderopvang de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van 

kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich meebrengt, beschrijft. De risico’s die 

in ieder geval beschreven moeten worden zijn de risico’s op het terrein van: verbranding, 

vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken, snijden, 

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 a en b Regeling 

kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau 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) 



 

 

14 van 18 

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 28-02-2023 

Gastouderbureau het Liefbeestje Rijen e.o. te Rijen 

 

 

De houder van een gastouderbureau 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) 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

 

Kwaliteitscriteria 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang 

beoordeeld wordt hoeveel kinderen en van welke leeftijd verantwoord opgevangen kunnen worden. 

(1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang; art 11b lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau 

aangesloten gastouders tijdens de opvang de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar waar 

naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal 

of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. 

(art 1.56 lid 1 en 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 

specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het 

gastouderbureau vastgestelde gedragscode. 

(art 1.56 lid 1 en 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een intakegesprek met de gastouder 

plaatsvindt bij de voorgenomen voorziening voor gastouderopvang. Dit gesprek wordt gevoerd 

door een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder a en 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een intakegesprek met de vraagouder 

plaatsvindt. Dit gesprek wordt gevoerd door een bemiddelingsmedewerker van het 

gastouderbureau. 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder b en 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een koppelingsgesprek plaatsvindt bij 

een koppeling tussen vraag- en gastouder bij de voorziening voor gastouderopvang. Dit gesprek 

wordt gevoerd door een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder c en 2 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 
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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) 

 

De houder van een gastouderbureau toetst jaarlijks bij een bezoek aan de voorziening voor 

gastouderopvang of deze aan de volgende eisen voldoet: 

- de voorziening beschikt over voldoende speel- en slaapruimte, waaronder begrepen voor 

kinderen tot anderhalf jaar een op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte; 

- de voorziening beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden afgestemd op het aantal en de 

leeftijd van de op te vangen kinderen; 

- de voorziening is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders; 

- de voorziening is te allen tijde rookvrij. 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 

voor gastouderopvang; art 14 lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor 

gastouderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Gastouderbureau het Liefbeestje Rijen e.o. 

Vestigingsnummer KvK : 000026637685 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : Silke Marianne Kuneman 

KvK nummer : 57167990 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  S van der Velden 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Gilze en Rijen 

Adres : Postbus 73 

Postcode en plaats : 5120 AB RIJEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 28-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 08-03-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 15-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-03-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 05-04-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


