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Plan van aanpak toezicht kinderopvang na 8 juni 2020 tot 31 

december 2020 

Inleiding 
De verspreiding van het coronavirus in het voorjaar van 2020 heeft grote impact gehad op de 

kinderopvang in Nederland. Dat begon al op zondag 15 maart 2020 toen de Rijksoverheid 

afkondigde dat onderwijsinstellingen en voorzieningen voor kinderopvang 

(kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) vooralsnog geen fysieke 

onderwijsactiviteiten en opvang meer mochten aanbieden. Een uitzondering werd gemaakt 

voor de noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen en van kwetsbare 

kinderen. 

Dit alles had natuurlijk ook gevolgen voor het toezicht en handhaving op kinderopvang. In dit 

document leest u hoe wij dit samen met de GGD, als toezichthouder, hebben opgepakt.  

Regulier toezicht 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een veilig en kwalitatief goed aanbod van 

kinderopvang in de gemeente. In de wet op de kinderopvang zijn deze kwaliteitsafspraken 

vastgelegd. Kinderopvangaanbieders die volgens deze wet werken worden opgenomen in het 

Landelijk portaal kinderopvang. Ouders die gebruik maken van kinderopvang komen in 

aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als zij hun kind onderbrengen bij een organisatie 

die is opgenomen in het LRK (landelijke register kinderopvang). 

De gemeente is door de onderwijsinspectie aangewezen om het toezicht op naleving van de 

wettelijke eisen uit te voeren. De gemeenten hebben deze taak gedelegeerd aan de GGD om 

als toezichthouder te fungeren. 

 

Risicoprofielen 

Wij maken elk jaar afspraken met de toezichthouder over de uit te voeren inspecties binnen 

KDV(kinderdagverblijven incl. peuteropvang), BSO (buitenschoolse opvang), GOB 

(gastouderbureau) en gastouders in onze gemeente. 

De afspraken komen tot stand op basis van risico gestuurde analyses. Eelke inspectie levert 

een risicoprofiel op die in kleuren (rood, geel en groen) wordt aangegeven. De toezichthouder 

en de gemeente hebben het aantal te inspecteren locaties en het risicoprofiel in beeld. Op 

basis van het risicoprofiel van het afgelopen jaar wordt de inspectie ingepland.  

 

inspectierapporten 

De toezichthouder kinderopvang van de GGD doet een inspectieonderzoek, maakt een 

inspectierapport op voor de gemeente over zijn bevindingen met daarin een advies over wel 
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of geen handhavingsactie. Het rapport wordt eerst in concept opgemaakt en naar de 

opvangvoorziening verzonden voor een reactie op de bevindingen van de toezichthouder.  

De reactie van de opvangvoorziening wordt opgenomen in het definitief inspectierapport. Het 

definitief rapport wordt naar de kinderopvangorganisatie verzonden met het verzoek 

(wettelijke eis) om deze te publiceren op hun website. De gemeente ontvangt het definitief 

rapport zodat zij hun inspectietaak kunnen uitvoeren en deze in het LRK kunnen verwerken.  

Het rapport dient op de juiste wijze in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd te 

worden. Op basis van de gegevens die zijn vastgelegd in het LRK wordt de 

jaarverantwoording opgemaakt. 

 

Toezicht, registratie en handhaving tijdens de coronamaatregelen 

De coronamaatregelen hebben een enorme impact gehad op de reeds geplande inspectie- 

onderzoeken die tijdelijk stil zijn gelegd. Tijdens de verschillende fases zijn we in gesprek 

gegaan over de te nemen stappen uitgaande van de richtlijnen die het VNG heeft aangereikt. 

 

In de eerste fase (van 16 maart tot en met 10 mei) konden GGD-en het toezicht op de 

kinderopvang niet uitvoeren op reguliere wijze. Hetzelfde gold voor de uitvoering van 

registratie- en handhavingstaken door gemeenten. Kinderopvang was alleen beschikbaar 

voor noodopvang en opvang kwetsbare kinderen. Er werden geen fysieke inspecties 

uitgevoerd enkel ‘signaalgestuurd en vinger aan de pols’ toezicht is geadviseerd door GGD 

GHOR en VNG.1 

 

De tweede fase van coronamaatregelen (de periode vanaf 11 mei tot 8 juni) was voor de 

kinderopvang nog steeds bijzonder. Ze moesten immers naast de reguliere dag- en 

gastouderopvang nog steeds noodopvang aanbieden. Ook was de BSO nog niet volledig 

geopend. Het advies was om toezicht, handhaving en registratie in deze periode is op 

dezelfde manier voort te zetten zoals tijdens de eerste fase met de aanvulling om onder 

voorwaarden weer onderzoeken voor registratie, incidentele onderzoeken naar aanleiding 

van wijzigingsverzoeken en nader onderzoeken op locatie uit te voeren. In deze periode zijn 

er enkele aanvragen tot registratie of wijzigingsverzoeken van gastouders binnengekomen. 

Deze zijn opgepakt middels videobellen. Er zijn geen onderzoeken op locatie geweest uit 

veiligheidsoverwegingen en capaciteitstekorten bij de GGD. 

 

In de derde fase (vanaf 8 juni ) is de kinderopvang weer volledig open op reguliere wijze. 

Vanaf deze datum is toegewerkt naar de ‘normale’ werkwijze voor het uitvoeren van toezicht, 

handhaving en registratie.  

                                                           
1 De Gemeentelijke Gezondheidszorg en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio en de Vereniging 
Nederlands Gemeenten hebben in samenwerking met het ministerie van onderwijs gemeenten geïnformeerd met 
een dagelijkse update over genomen maatregelen en het aanbieden van richtlijnen voor gemeenten voor de 
uitvoering van deze maatregelen 
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We zijn in overleg gegaan met de toezichthouder van onze gemeente om tot afspraken te 

komen over de her-aanpak van de toezichttaken vanaf 8 juni 2020. Vanaf deze datum was 

het weer mogelijk om inspecties op locatie uit te voeren. 

 

 

Toezicht na 8 juni 2020 

 

Hieronder leest u welke afspraken wij hebben gemaakt om te voldoen aan de denklijn 

toezicht en Handhaving die het VNG i.sm. GGD-GHOR en het ministerie van SZW heeft 

opgemaakt voor gemeenten. 

 

Prioritering toezicht  

Samen met de toezichthouder hebben we het aantal locaties, het bijbehorende risicoprofiel, 
het aantal lopende handhavingstrajecten en de nieuwe aanvragen die ter verwerking liggen in 
beeld gebracht. 
 
Bij de prioritering hebben we ook rekening gehouden met de capaciteit die de GGD heeft voor 
de uitvoering van nog op te pakken inspecties en het borgen van veilige en verantwoorde 
opvang voor het kind. 
 

 Incidentele onderzoeken: Deze worden uitgevoerd op basis van signaal of naar 
aanleiding van een wijzigingsverzoek. Daar waar er zorgen zijn over de kwaliteit van 
de opvang moet dit zeker onderzocht worden. Tijdens het eerste gesprek was er geen 
sprake van incidentele onderzoeken in ons bestand. 

 Onderzoeken voor registratie: Deze worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Dit is van 
belang, omdat aan de besluitvorming een termijn verbonden is. Wel hebben we 2 
aanvragen ontvangen voor een wijzigingsverzoek van gastouders. Deze zijn in het 
LRKP verwerkt en zullen als eerste door de toezichthouder worden opgepakt. 

 Onderzoeken na registratie: met name wanneer dit locaties betreft van houders die 
net gestart zijn is er nog onvoldoende beeld van de daadwerkelijke kwaliteit. Deze 
komen op de eerste plaats. Tijdens het gesprek was er geen sprake van 
onderzoek(en) na registratie die uitgevoerd moesten worden. 

 Nader onderzoeken: Tijdens het gesprek waren er geen nader onderzoeken 
ingepland.  

 Jaarlijkse onderzoeken: Het streven is om zoveel mogelijk onderzoeken te verrichten. 
Op basis van risicoprofielen zijn de nog uit te voeren inspecties in beeld gebracht en 
afspraken gemaakt. 

 

De volgende zaken zijn meegenomen in de prioritering van veilige en verantwoorde opvang: 

 Prioriteit op basis van historie of risicoprofiel.  
 De set minimale verplicht te toetsen items blijft als eis overeind bij ieder onderzoek.  
 Kan een (deel) van de inspectie op afstand plaatsvinden middels videobellen?.  
 Combinering van inspecties (bijv. jaarlijks onderzoek met een wijzigingsverzoek of 

een nader onderzoek combineren)?  
 Betreft het een VE locatie?  
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Prioritering handhaving 

In de gemeente lopen er geen dringende handhavingsonderzoeken die prioriteit behoeven. 
Hier zijn geen afspraken over gemaakt met de toezichthouder voor de rest van het jaar. 
Mochten er naar aanleiding van de nog uit te voeren inspecties, handhavingsacties ingezet 
worden die prioriteit hebben dan worden deze als eerste opgepakt.  
 

Stand van zaken en afspraken voortgang inspecties na 8 juni 
 
Onderstaand een overzicht van het aantal kinderopvanglocaties in onze gemeente m.u.v. de 
gastouderlocaties. 
 
Kinderdagverblijf en peuteropvang                          RP      Buitenschoolse opvang en                       RP     
                                                                                                     gastouderbureau  

KDV Berend Botje en Bambino  BSO Fun  

KDV Rietpluim en Ukkepuk  BSO Superstoer  

KDV Toverberg en PO De Cocon  BSO Stoer  

KDV Oersprong en PO Peutersprong  BSO Berenhut  

KDV Op Koers en PO Hummeltje Tummeltje  BSO Middelgraaf  

KDV De Vlinder  BSO Bezige Bijen  

KDV IKC de Meander Zonnekinderen  BSO Speelkwartier  

KDV De kleine Zeester  BSO  Juut en Co  

KDV 

De Kleine Zeester Westendorp 

 
BSO 

IKC de Meander 

Zonnekinderen 

 

KDV Natuur-luck  BSO Ahoy  

KDV Juut en Co  BSO Juut en Co Ulft Mariaschool  

PO Juut & Co PO Hupsakee  GOB Juut en Co  

PO Juut & Co PO Etten  GOB GOB Gemoederlijk  

PO Minigraaf  GOB Villa Kroost  

 

Richtlijn van het wettelijke toezicht is om jaarlijks 5% van het aantal gastouders te 
inspecteren. Op basis van het aantal gastouders in onze gemeente komen wij op 5 
gastouders jaarlijks. Om een kwaliteitsslag te maken verhogen wij jaarlijks het aantal 
gastouders. Zo werken we toe naar een inspectie van alle gastouders die bij ons in de 
gemeente gastouderopvang aanbieden. Dit jaar zouden 10 gastouders worden 
geïnspecteerd. 
 

1. Aantal bezochte locatie vóór de coronamaatregelen 
 Juut en Co peuteropvang Hupsakee 
 KDV Toverberg en Cocon 

 BSO Ahoy 
 KOV De Vlinder 

 KDV de Kleine Zeester Westendorp 
 KDV De Kleine Zeester Silvolde 
 BSO Superstoer 
 2 gastouderlocaties 
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2. Nog uit te voeren inspecties op basis van gemaakte afspraken en richtlijnen VNG 

vanaf 8 juni 2020. 
 

 Alle gastouders onderzoeken voor registratie 
 Alle KDV en BSO onderzoeken voor registratie 
 Alle wijzigingsverzoeken, in combinatie met jaarlijks onderzoek indien 

mogelijk 
 Vinger aan de pols/ incidentele onderzoeken 
 Onderzoeken na registratie 

 

Daarnaast worden 10 locaties geïnspecteerd. Volgens afspraak worden eerst de locaties die 

een geel risico profiel hebben(6 stuks) geïnspecteerd. Daarnaast is afgesproken dat wettelijk 

percentage gastouders worden geïnspecteerd. Mocht er tijd over zijn dan kunnen meer 

gastouders worden geïnspecteerd. Uit veiligheidsoverwegingen worden eerst de gastouders 

bezocht die minder dan 3 kinderen opvangen. 

 

We werken er naar toe om alle locaties voor einde van het jaar bezocht te hebben. Hierin zijn 

wij afhankelijk van de tijdsinzet van de toezichthouder. De GGD heeft een extra taak gekregen 

waardoor de tijdsinzet voor inspecties onder druk kan komen. Naar het toezicht is de GGD 

ook aangewezen om Corona testen uit te voeren en de uitslagen naar inwoners bekend te 

maken. Gezien de roerige tijden die we nu beleven zullen er meer testen worden aangevraagd 

waardoor de kans aanwezig dat niet alle inspecties dit jaar uitgevoerd kunnen worden. We 

houden per kwartaal bij hoe de stand van zaken is. 

Daarnaast kunnen nieuwe aanvragen, wijzigingsverzoeken en handhavingsacties de huidige 

werkvoorraad vergroten.  

Het werkelijk aantal onderzoeken en inspecties die uitgevoerd zijn zal eind december 2020 

duidelijk zijn. 

Om een vinder aan de pols te houden zullen we regelmatig in contact treden met de 

toezichthouder om de stand van zaken te bespreken. Ook hebben we afgesproken dat de 

toezichthouder contact op neemt indien zich dringende redenen voordoen waardoor 

gemaakte afspraken vertraging gaan oplopen zodat we op tijd kunnen bijsturen. 

 

In december hebben we het definitief aantal inspecties en onderzoeken in beeld. Als daaruit 

blijkt dat niet alle locaties zijn onderzocht/geïnspecteerd dan zullen we moeten 

onderbouwen waarom dit niet gelukt is en deze in 2021 als eerste oppakken. 

 

Gevolgen van de coronamaatregelen voor de jaarverantwoording 2020  

Volgens de regeling wet kinderopvang moeten gemeenten jaarlijks gegevens verstrekken 
over hun taakuitvoering in het vorige kalenderjaar. De jaarverantwoording is in eerste 
instantie bedoeld voor de gemeenteraad. Daarnaast is het de verantwoording over de 
uitvoering van de wettelijke taken aan de Rijksoverheid. De Inspectie van het Onderwijs 
gebruikt deze verantwoording voor het interbestuurlijk toezicht op de kinderopvang.  
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De Inspectie van het Onderwijs voert ieder jaar een risicoanalyse uit. Hierbij maakt zij een 
inschatting van het risico dat gemeenten hun wettelijke taken toezicht en handhaving 
kinderopvang niet naar behoren uitvoeren. Daarbij worden, naast de gegevens uit de 
jaarverantwoording, ook andere informatiebronnen betrokken, zoals de toezichtgeschiedenis 
van de gemeente en eventuele signalen.  
Vanzelfsprekend zal de inspectie dit jaar rekening houden met de bijzondere situatie als 

gevolg van de corona-maatregelen. 

 


