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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. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit nader onderzoek. Na de feiten over het 

gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 

elders in het rapport uitgewerkt. 

 

Feiten over Christelijk Gastouderbureau De Parelopvang 

Christelijk Gastouderbureau de Parelopvang is sinds 2013 geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang. Het gastouderbureau is sinds juli 2021 gevestigd aan de Meersendijk 32a te Den 

Ham. Christelijk Gastouderbureau De Parelopvang betreft een V.O.F.  

De houder bemiddelt in de opvang tussen gastouders en vraagouders met kinderen in de leeftijd 

van 0-12 jaar.  

 

Inspectiegeschiedenis 

 

 13-11-2018 jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan;  

 12-09-2019 jaarlijks onderzoek. Er is een tekortkoming geconstateerd binnen het domein 

'Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht' ( administratie gastouderbureau);  

 22-03-2021 jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan; 

 12-05-2022 jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen 

'Ouderrecht' en 'Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht'.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het nader onderzoek, dat op 07-11-2022 is uitgevoerd, laat zien dat de tekortkomingen uit het 

jaarlijks onderzoek zijn opgeheven. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Ouderrecht 

 

Tijdens het vorige jaarlijks onderzoek dat heeft plaatsgevonden op 12-05-2022 is geconstateerd 

dat er op het moment van inspectie, ondanks inspanningen van de houder, geen oudercommissie 

actief is voor Gastouderbureau de Parelopvang. 

 

De houder heeft op 04-08-2022 van de gemeente Twenterand een aanwijzing ontvangen 

(zaaknummer: 30856-2022).  

 

In dit nader onderzoek wordt deze voorwaarde opnieuw beoordeeld. 

Oudercommissie 

De houder heeft op 01-11-2022 een ondertekend reglement oudercommissie verzonden aan de 

gemeente Twenterand. De toezichthouder heeft naar aanleiding hiervan telefonisch contact 

opgenomen met de houder. Uit de informatie van de houder blijkt dat er een oudercommissie van 

twee leden is ingesteld. 

Tevens is er telefonisch contact geweest met één van de twee leden van de oudercommissie.  

 

Of de oudercommissie en het bijbehorend reglement voldoen aan de hiervoor gestelde 

voorwaarden, zal worden beoordeeld in het eerstvolgend jaarlijks onderzoek. 

 

Conclusie 

De tekortkoming uit het jaarlijks onderzoek is opgeheven. Aan de getoetste voorwaarde wordt 

voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (lid oudercommissie) 
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 

Tijdens het vorige jaarlijks onderzoek dat heeft plaatsgevonden op 12-05-2022 is geconstateerd 

dat de houder geen oudercommissie heeft en derhalve geen overzicht kan aanleveren van de 

omvang en de samenstelling van de oudercommissie. 

De houder heeft op 04-08-2022 van de gemeente Twenterand een aanwijzing ontvangen 

(zaaknummer: 30856-2022).  

 

In dit nader onderzoek wordt deze voorwaarde opnieuw beoordeeld. 

Administratie gastouderbureau 

In het reglement van de oudercommissie staan de twee namen benoemd van de personen die 

zitting hebben in de oudercommissie. De toezichthouder heeft telefonisch contact gehad met één 

van de twee leden van de oudercommissie. Beide leden hebben kinderen welke worden 

opgevangen via gastouderbureau de Parelopvang.  

 

Conclusie 

De tekortkoming is opgeheven. Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (lid oudercommissie) 

 Overzicht samenstelling oudercommissie (ontvangen d.d. 01-11-2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

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) 

 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 

 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht van de omvang en de samenstelling 

van de oudercommissie. 

(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder c Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Christelijk Gastouderbureau Parelopvang 

Website : http://www.parelopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000026544989 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : Van der Linden-Visser V.O.F. 

Adres houder : Evert Noolstraat 30 

Postcode en plaats : 4161 CW Heukelum 

KvK nummer : 59613823 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Twente 

Adres : Postbus 1400 

Postcode en plaats : 7500 BK Enschede 

Telefoonnummer : 053-4876700 

Onderzoek uitgevoerd door :  N. Rietman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Twenterand 

Adres : Postbus 67 

Postcode en plaats : 7670 AB VRIEZENVEEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 07-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-11-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 16-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 07-12-2022 
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