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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 aangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden: 

• Een bureauonderzoek van verkregen (zakelijke) gegevens en bescheiden. 

• Interview met de houder (telefonisch). 

• E-mail contact met de houder. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

  

Op verzoek van de gemeente Achtkarspelen heeft er op 27 juli 2021 een nader onderzoek 

plaatsgevonden bij gastouderbureau Kindvriendelijk te Buitenpost door GGD Fryslân. 

 

Algemene informatie over het gastouderbureau 

Gastouderbureau Kindvriendelijk is voornamelijk werkzaam in de provincie Friesland, maar heeft 

buiten de provincie ook een aantal koppelingen. De drie houders van het gastouderbureau zijn 

tevens als bemiddelingsmedewerker werkzaam (in het rapport wordt alleen gesproken over 

houders, maar daar waar nodig kan ook bemiddelingsmedewerkers worden gelezen). De houders 

hebben hun taken als houder en bemiddelingsmedewerker onderling verdeeld. 

 

Op het moment van inspectie staan er in het Landelijk Register Kinderopvang bij dit 

gastouderbureau 67 opvangadressen geregistreerd. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen drie jaar uitgevoerd: 

In februari 2018 en 2019 is er een jaarlijks onderzoek uitgevoerd op basis van risico gestuurd 

toezicht plaatsgevonden. Uit deze onderzoeken is gebleken dat gastouderbureau Kindvriendelijk 

voldeed aan alle getoetste voorwaarden. 

In 2020 heeft er door de corona situatie geen onderzoek plaatsgevonden door GGD Fryslân. 

Maart 2021 jaarlijks onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht. Advies: handhaven. Er is 

een overtreding geconstateerd op het onderdeel: Ouderrecht. 

 

 

Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 

Uit dit naderonderzoek is gebleken dat het gastouderbureau aan alle inspectie-items/voorwaarden 

voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het College niet te handhaven. 
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Observaties en bevindingen 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

Ouders hebben adviesrecht over een aantal onderwerpen binnen de opvang. 

Een houder van een gastouderbureau stelt binnen zes maanden na de registratie een 

oudercommissie in en heeft voor de oudercommissie zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet 

indien het een gastouderbureau betreft waarbij maximaal 50 gastouders zijn aangesloten en de 

houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. In die 

gevallen dat een oudercommissie niet verplicht is, zal de houder alternatieve vormen van 

ouderraadpleging in moeten zetten en behoudt de houder te allen tijde een aantoonbare 

inspanningsverplichting om een oudercommissie in te stellen. 

 

Dit onderzoek betreft een nader onderzoek. Op de dag van de vorige inspectie (9 maart 2021) is er 

een nieuwe oudercommissie opgericht. Ten tijde van de vorige inspectie was de oudercommissie 

nog niet bijeengekomen en moest het reglement nog worden ondertekend. 

 

De houder van het gastouderbureau heeft een oudercommissie ingesteld en heeft een ondertekend 

regelement oudercommissie. De toezichthouder heeft het ondertekende reglement oudercommissie 

per mail ontvangen d.d. 27-07-2021. 

 

De houder geeft aan dat de oudercommissie bestaat uit twee leden. De namen van de leden zijn 

opgenomen in de administratie van het gastouderbureau en inzichtelijk voor de toezichthouder. 

 

De oudercommissie is tot nu toe twee keer bijeengekomen, op 16 maart 2021 en 29 juni 2021. De 

toezichthouder heeft de notulen ingezien d.d. 27 jul 2021. 

 

Conclusie: 

De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 

voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel oudercommissie. 
 

Gebruikte bronnen 

• Reglement oudercommissie (door GGD ontvangen op 27 juli 2021) 

• Notulen oudercommissie (door GGD ontvangen op 27 juli 2021) 

• Overzicht samenstelling oudercommissie (door GGD ontvangen op 27 juli 2021) 

 

  



 

5 van 7 

Definitief inspectierapport gastouderbureau nader onderzoek 27-07-2021 

Gastouderbureau Kindvriendelijk te Buitenpost 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

De houder van een gastouderbureau heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie 

in. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een 

gastouderbureau betreft waarbij maximaal 50 gastouders zijn aangesloten. De houder heeft zich 

aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Gastouderbureau Kindvriendelijk 

Website : http://www.gob-kindvriendelijk.nl 

Aantal kindplaatsen : n.v.t. 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Gastouderbureau Kindvriendelijk 

Adres houder : Bernhardlaan 70 

Postcode en plaats : 9285 TT Buitenpost 

Website : www.gob-kindvriendelijk.nl 

KvK nummer : 01120927 

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 :  J v/d Velde  

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Achtkarspelen 

Adres : Postbus 2 

Postcode en plaats : 9285 ZV BUITENPOST 

  

  

http://www.gob-kindvriendelijk.nl/
http://www.gob-kindvriendelijk.nl/
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Planning 

Datum inspectie : 27-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 27-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 12-08-2021 

 


