
 1

Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2007      

 
Naam gemeente/WGR : Dalfsen 

Verslagjaar   : 2007 

 

Contactpersoon  

binnen gemeente  : R. Hendriks 

Bereikbaar op: telefoonnr. : (0529) 43 89 27      

                         e-mailadres  : r.hendriks@dalfsen.nl 
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Dit gemeentelijke verslag van de werkzaamheden is voorzien van een bestuurlijke mededeling. 

In de bestuurlijke mededeling moet verklaard worden dat in het verslag over de uitvoering van de 

toezichtstaken naar waarheid is gerapporteerd. Dit impliceert dat de gerapporteerde gegevens in de 

verantwoording betrouwbaar zijn. 

In de bestuurlijke mededeling wordt tevens aangegeven dat het verslag is gezonden aan ofwel de 

gemeenteraad ofwel het algemene bestuur van het Openbaar Lichaam. De bestuurlijke mededeling 

voorziet voorts in ondertekening door ofwel het college van B&W/ de gemeentesecretaris namens het 

college, ofwel het Bestuur van het Openbaar Lichaam (of een door het college/bestuur gemandateerde 

ambtenaar/persoon). 

Alle vragen in dit gemeentelijk verslag zijn gebaseerd op de wet en regelgeving van de Wet 

kinderopvang. 

 

 
 

Verkorte verklaring 
 

Toelichting Verkorte verklaring 
Wanneer er in uw gemeente in 2007 geen kinderopvanglocaties aanwezig waren, kan worden volstaan 

met een verkorte verklaring. 

Dit zal zich in de volgende situaties kunnen voordoen: 

- in 2006 waren er evenmin locaties kinderopvang aanwezig en gedurende 2007 zijn geen meldingen 

van kinderopvang ontvangen; 

- de eindstand per 31 december 2006 eindigde voor de drie soorten kinderopvang op “nul”;  

- de instellingen zijn in 2007 opgehouden te bestaan en zijn uit het register verwijderd (en niet een 

gevolg van een uitgevoerd onderzoek door de GGD en/of handhavingsmaatregelen door de gemeente.) 

 

 

1. Heeft uw gemeente in 2007 kinderopvang als bedoeld in de Wet Kinderopvang aangeboden? 

 

X Ja, vul het bijgaande document geheel in en verzend het formulier naar de Inspectie van het 

Onderwijs 

� Neen, onderteken pagina 2 en verzend pagina 1 en 2 naar de Inspectie van het Onderwijs (verkorte 

verklaring) 
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1. Bestuurlijke mededeling College van burgemeester en wethouders   
 

Het college van burgemeester en wethouders verklaart dat over de uitvoering van de 

toezichtstaken in dit gemeentelijke verslag naar waarheid is gerapporteerd en dat dit verslag is 

gezonden aan de gemeenteraad.  

 

Datum: 20 juni 2008 

 

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen 

 

 

 

H. Berends 

Directeur Hoofdafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Publiek 

 

 

2. Bestuurlijke mededeling (bij gezamenlijke uitvoering in Wgr-verband; 

waarbij het Wgr-verband ook de taak van de gemeente heeft overgenomen)    
 
De voorzitter/secretaris van het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam ..................* 

verklaart dat over de uitvoering van de toezichtstaken in dit verslag naar waarheid 

is gerapporteerd en dat dit verslag is gezonden aan  het algemeen bestuur van de Wgr. 

 
Namen van de deelnemende gemeenten in het Wgr- verband   

 

 

 

 

 

Datum: .......... 

 

Ondertekening Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam: 

 

 

 

De voorzitter  
 

 

 

 

 

De secretaris  
* Naam van het Openbaar Lichaam hier vermelden  

 

 
 

U kunt het verslag inzenden aan: Inspectie van het Onderwijs, Postbus 501, 2700 AM 

Zoetermeer  
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A.  Algemeen deel 
 

Register 
Het register is op orde als de in het register opgenomen gegevens juist, volledig en tijdig zijn verwerkt 

en de communicatie over deze gegevens correct is verlopen. 

Gegevens  

O.a: adresgegevens van houder(s) en van locatie(s) kinderopvang, telefoonnummer, KvKnr, 

exploitatiedatum van locatie, aantal kindplaatsen per locatie, type opvang per locatie, alle mutaties en 

nieuwe meldingen. 

Communicatie  

O.a: is de melding van het opnemen in register schriftelijk aan de houder doorgegeven? Zijn alle 

mutaties schriftelijk aan de houder doorgegeven? Is er een openbare bekendmaking in een lokaal 

verspreid huis-aan-huis blad geweest over het opnemen van een nieuwe locatie in het register? Is het 

register opvraagbaar of ter inzage op het gemeentesecretarie? 

 

A.1 Is het register op orde (qua gegevens en de communicatie)?  
Bij neen, toelichten welke handeling(en) niet goed is (zijn) gegaan in 2007 en hoe vaak dit heeft plaatsgevonden. 

  

 Gegevens zijn juist, volledig en tijdig verwerkt              X ja  � neen  

 Communicatie over de gegevens is correct verlopen       X ja  � neen  

Toelichting 

…………………………………………………………………………………………………

…..…..………………………………………………………………..…………………………

……………………………………..…………………………………………………………… 

 

 

Definitie toezichtsbeleid 
Onder toezichtsbeleid wordt verstaan een duidelijke en richtinggevende vertaling van de wettelijke en 

inhoudelijke positie van de toezichthouder, gecombineerd met strategische uitgangspunten (missie 

e.d.) om het toezicht feitelijk te kunnen uitvoeren. 

Van belang hierbij is dat aangegeven wordt hoe de gemeente en de GGD onderling afspraken hebben 

gemaakt en hoe zij het toezicht vorm hebben gegeven/hoe zij in bepaalde situaties optreden. Als 

voorbeelden kunnen genoemd worden: hoe wordt omgegaan met signalen, de besluitvorming wanneer 

een incidenteel onderzoek wordt ingezet, in welke situaties onderzoeken onaangekondigd plaatsvinden 

en hoe de onderlinge communicatie geregeld is. 

 

Aandachtspunt 

Toezichtbeleid kan ook geïntegreerd in het Handhavingsbeleid zijn vastgesteld. 

 
A.2  Is in uw gemeente in 2007 toezichtbeleid dat voor heel het jaar 2007 van toepassing was? 

 

 � ja,   beleid was voor het hele jaar 2007 vastgesteld 

 � neen,  beleid is in de loop van het jaar 2007 vastgesteld 

 � neen,  beleid is pas in jaar 2008 vastgesteld 

 X neen,  er zijn wel vergelijkbare werkafspraken tussen gemeente en GGD gemaakt, 

maar het is niet als beleidsplan vastgesteld 

 � neen,  beleid moet nog worden ontwikkeld of is nog in ontwikkeling 

 � neen,  er wordt geen beleid gemaakt 
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Definitie Handhavingsbeleid 
Onder handhavingsbeleid wordt verstaan dat vastgelegd wordt hoe de hele cyclus van de GGD-

inspecties tot en met de toepassing van het gemeentelijke afwegingskader voor de inzet van een of 

meer handhavingsinstrumenten loopt. Bijvoorbeeld: inzet GGD-inspecties, prioritering in inspecties, 

afwegingsfactoren welk handhavingsinstrument ingezet moet worden).  

 

 

A.3 Heeft uw gemeente een handhavingsbeleid dat voor heel het jaar 2007 van 

toepassing was? 

 

 � ja,   beleid was voor het hele jaar 2007 vastgesteld 

 � ja,   er is een algemeen handhavingsbeleid, met daarin een paragraaf handhaving 

    kinderopvang, vastgesteld  

 � nee   er is alleen een algemeen handhavingsbeleid 

 � neen,  beleid is in de loop van het jaar 2007 vastgesteld 

 � neen,  beleid is pas in jaar 2008 vastgesteld 

 X neen,  beleid moet nog worden ontwikkeld of is nog in ontwikkeling 

 � neen,  er wordt geen beleid gemaakt 

 

 

 

 

Geregistreerde locaties  
Het gaat bij vraag A.4 om het aantal instellingen dat is geregistreerd per 1/1/2007, de aantallen in- en 

uitschrijvingen gedurende 2007 en de eindstand per 31/12/2007. Het aantal geregistreerde instellingen 

wordt per locatie geteld. Wanneer op één locatie meerdere typen opvang zijn gevestigd, dienen die 

apart te worden geteld en te worden opgenomen in het register. 

Een nieuwe inschrijving of melding op de datum 1/1/2007 moet als nieuwe inschrijving van het jaar 

2007 worden geteld. Het aantal locaties op 31/12/2006 is gelijk aan het aantal locaties op 1/1/2007.  

 

Als na het eerste meldingsonderzoek blijkt dat de houder afziet van in exploitatieneming of de 

gemeente verbiedt de houder om in exploitatie te gaan, dan dient de locatie ook weer uit het register te 

worden geschreven. In zo’n situatie is dus sprake van 1 inschrijving en 1 uitschrijving in het 

verslagjaar. 

Een verhuizing van een locatie valt niet onder een nieuwe melding. In deze situatie is namelijk geen 

sprake van een nieuwe exploitatie. 

 

Innovatieve gastouderopvang 
Gastouderbureaus kunnen ook gastouderopvang aanbieden in de vorm van experimenten in het kader 

van innovatieve gastouderopvang als bedoeld in het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang 

(Staatsblad 2005, nr.119). Dit houdt in dat de maximale groepsgrootte voor kinderopvang aan huis, 

mag worden uitgebreid van vier naar zes niet-eigen kinderen en de gastouderopvang niet plaats 

behoeft te vinden in de woning waar de gast- of vraagouder zijn hoofdverblijf heeft, maar ook in de 

nabijheid van de woning kan plaatsvinden. 
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A.4 Aantal geregistreerde locaties van instellingen Wk in 2007 per type opvang 

 Dagopvang Buitenschoolse 

opvang 

Gastouderbureau 

zonder 

innovatieve 

kinderopvang 

Gastouderbureau 

met innovatieve 

kinderopvang 

Per 1/1/2007 

 
3 3 0 1 

Nieuw 

geregistreerde 

inschrijving in 2007 

0 1 0 0 

Uitschrijvingen in 

2007 
0 0 0 0 

Per 31/12/2007 

 
3 4 0 1 

 

 

Kindplaatsen 
Per locatie is het aantal kindplaatsen bepaald. Het gaat bij vraag A.5 om het aantal beschikbare 

kindplaatsen per 31/12/2007. Indien het exacte aantal op deze datum niet meer te achterhalen is, geef 

dan een zo betrouwbaar mogelijk schatting van dit aantal. 

 

A.5 Aantal kindplaatsen op 31/12/2007 per type opvang 

 Dagopvang Buitenschoolse opvang 

Per 31/12/2007 77 120 

 

 

Gastouders 
Aan ieder gastouderbureau zijn 1 of meerdere gastouders verbonden. Bij vraag A.6 dient het totaal 

aantal ingeschreven gastouders op 31/12/2007 te worden verantwoord. Deze informatie is uit het 

GGD-inspectierapport te halen. Hierin is opgenomen hoeveel koppelingen er bij het gecontroleerde 

gastouderbureau zijn. De som van alle koppelingen van de gecontroleerde gastouderbureaus moet bij 

vraag A.6 worden ingevuld. 

 

A.6 Aantal koppelingen op 31/12/2007  

Totaal aantal koppelingen ± 90 

 

 
Financiële overeenkomst met GGD 
Voor het uitvoeren van de GGD-inspecties worden tussen de gemeenten en de GGD afspraken 

gemaakt over de betaling van deze inspecties. Er zijn verschillende vormen om een dergelijke 

overeenkomst/contract te sluiten.  

 

A.7  Welke financiële overeenkomst heeft de gemeente met GGD gesloten? 
 � Lumpsum bedrag 

 � Bedrag per uitgevoerd onderzoek (bijv. jaarlijks onderzoek. x euro en nader onderzoek

  y euro) 

 � Meerjarencontract 

 � Jaarcontract 

 X Anders, namelijk bedrag per kindplaats 
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Communicatie  
Een goede communicatie tussen de gemeente en de GGD is een belangrijke voorwaarde voor de 

kwaliteit van het toezicht op de kinderopvang. 

 

 

A.8a Vindt periodiek overleg plaats tussen gemeente en GGD (structureel, dus het gaat 

hierbij niet om ad-hoc telefoontjes, mailtjes, en dergelijke)? 

X ja, gemiddeld  2 keer per jaar 

O neen  

 

A.8b Vindt overleg plaats tussen gemeente en GGD naar aanleiding van een GGD-

inspectierapport?  

� ja, altijd 

X ja, alleen als er vragen over de inhoud van het inspectierapport zijn 

� neen  

 

A.8c Vindt overleg plaats tussen gemeente en GGD over de keuze van de in te zetten 

handhavingsactie? 

� ja, altijd 

X ja, alleen als de gemeente wil afwijken van het GGD-advies 

O neen  

 

A.8d Informeert u de GGD over het resultaat van de handhavingsactie? 

O ja 

X ja, alleen als het resultaat nog nadere actie van de GGD nodig heeft 

� neen 

 

 

 

A.9 Vindt u in de situatie dat er overleg is (vraag A8a en/of A8b en/of A8c en/of A8d is 

met ja geantwoord) dat dit overleg naar tevredenheid verloopt? 

X ja 

� neen, toelichten welk(e) overleg(gen) en waarom niet 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Openbaar maken inspectierapporten 
Door de inspectierapporten van de GGD te publiceren is het voor de ouders mogelijk om de kwaliteit 

van de desbetreffende locaties te beoordelen. 

Het gaat bij vraag A.10 om de publicatie van de afgeronde rapportages in 2007.  

 

Het gaat hierbij niet om de publicatie van rapportages welke niet openbaar zijn gemaakt, omdat de 

aard van het onderzoek zich tegen openbaarmaking verzet. Bijvoorbeeld in de situatie dat sprake is 

van vertrouwelijke of persoonlijke informatie. 

 

 

A.10 Wie maakt het inspectierapport openbaar? 

  X Gemeente 

 � GGD 

 O  Beide 

 � Niet van toepassing, er zijn geen rapportages in 2007 uitgebracht 

 � Niemand, rapportages worden niet gepubliceerd 

 � Anders, nl……………………………………………………………………. 
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Uitvoering wettelijk voorgeschreven onderzoeken (jaarlijkse 

onderzoeken en nieuwe meldingsonderzoeken) per type 

kinderopvang  
 

 

B. Aantal rapportages in 2007 
 

 

 

Bij de bepaling van het aantal rapportages worden alleen de afgeronde rapportages meegeteld. 

• Een rapportage is afgerond indien een rapportage na uitvoering van een onderzoek definitief is 

vastgesteld in 2007 (dus na hoor en wederhoor) en het college van B&W daarvan in 2007 in 

kennis is gesteld.  

• Een afgeronde rapportage na uitvoering van een onderzoek bij een gecombineerde opvang op één 

locatie (bv dagopvang en buitenschoolse opvang) telt als 2 afgeronde rapportages namelijk 1 

afgeronde rapportage dagopvang én 1 afgeronde rapportage buitenschoolse opvang. 

• Ook het aantal afgeronde rapportage(s) meetellen als na het onderzoek de kinderopvang locatie 

niet in exploitatie is genomen. 

• Indien het onderzoek in 2006 is uitgevoerd maar de rapportage is in 2007 afgerond, telt het 

onderzoek ook mee voor verslagjaar 2007. Deze rapportage ook opvoeren als u deze al heeft 

opgevoerd in de jaarverantwoording 2006. 

• Het onderzoek binnen 3 maanden na start exploitatie als jaarlijks onderzoek meetellen. 

• Een verhuizing van een locatie is geen nieuwe melding. Dus er is geen sprake van een nieuw 

meldingsonderzoek. Wel wordt er vanuit gegaan dat bij de planning van de jaarlijkse onderzoeken 

rekening wordt gehouden met de verhuizing van een locatie. 

• De onderzoeken indelen, zoals in het GGD-inspectie rapport is opgenomen. In de situatie dat in 

het GGD-inspectie rapport 2 soorten onderzoeken worden genoemd is het jaarlijks onderzoek 

(regulier inspectiebezoek) leidend. In dit geval alleen het jaarlijkse onderzoek opnemen. 

• Let op! Het totaal aantal nieuw geregistreerde locaties in 2007 uit vraag A4 moet gelijk zijn aan de 

optelling bij vraag B1.  

 

NB. De informatie van de jaarlijkse - en nieuwe meldingsonderzoeken  wordt gevraagd bij de 

onderdelen B t/m E. De informatie over de incidentele onderzoeken en de nadere onderzoeken wordt 

gevraagd bij de onderdelen F t/m H. 

 

 

B.0 Zijn er in 2007 afgeronde rapportages van jaarlijkse- of nieuwe 

meldingsonderzoeken. 
X ja, er zijn jaarlijkse of nieuwe meldingsonderzoeken uitgevoerd 
� ja, er zijn wel jaarlijkse onderzoeken uitgevoerd maar geen nieuwe meldingsonderzoeken (ga 

verder naar vraag B.2) 
� ja, er zijn geen jaarlijkse onderzoeken uitgevoerd, maar wel nieuwe meldingsonderzoeken 

� nee, omdat …………………………………………………………………………… 

Bij nee, ga verder naar vraag E.0 
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B.1 Rapportages in 2007 naar aanleiding van een nieuwe meldingsonderzoek 

 Dagopvang Buitenschoolse 

opvang 

Gastouder

bureaus 

1. Aantal afgeronde rapportages nieuwe 

meldingsonderzoeken 
 1  

2. Aantal locaties welke wel door de GGD  in 

2007 zijn onderzocht, maar waarvan de 

rapportages niet in 2007 zijn afgerond 

   

3. Aantal locaties welke niet in 2007 zijn 

onderzocht als gevolg van 

capaciteitsproblemen bij de GGD 

   

4. Aantal locaties welke niet in 2007 zijn 

onderzocht om andere redenen 

 2  

 

Toelichting andere redenen voor het niet bezoeken van de locaties in 2007:  

De GGD heeft van twee nieuwe BSO locaties de melding pas in 2008 ontvangen 

 

B.2 Rapportages in 2007 naar aanleiding van een jaarlijks onderzoek 

 Dagopvang Buitenschoolse 

opvang 

Gastouder

bureaus 

1. Aantal afgeronde rapportages jaarlijks 

onderzoek 
4 5 1 

2. Aantal locaties welke wel door de GGD  in 

2007 zijn onderzocht, maar waarvan de 

rapportages niet in 2007 zijn afgerond 

- - - 

3. Aantal locaties welke niet in 2007 zijn 

onderzocht als gevolg van 

capaciteitsproblemen bij de GGD 

- - - 

4. Aantal locaties welke niet in 2007 zijn 

onderzocht om andere redenen 

- - - 

 

Toelichting andere redenen voor het niet bezoeken van locaties in 2007: 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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C. GGD-subdomeinoordelen  

 

 
Voor het verantwoordingsjaar 2007 worden de scores van de subdomeinen gevraagd. 

Het gaat hierbij alleen om oordelen uit de afgeronde rapportages in 2007 uit de jaarlijkse 

onderzoeken en nieuwe meldingsonderzoeken. Dit is dus de som van de oordelen uit het aantal 

afgeronde rapportages uit vraag B.1 en vraag B.2.  

De scores “niet van toepassing” (NVT) en “geen oordeel” (GO) moeten niet worden meegeteld. 

 

 

C.  Aantal GGD-oordelen uit de afgeronde rapportages in 2007 van jaarlijkse 

onderzoeken en nieuwe meldingsonderzoeken 

 

 

C.1 Domeinoordelen Dagopvang voldoende onvoldoende slecht 
1. Ouders 

1.1 Reglement oudercommissie  4  0  0 

1.2 Voorwaarden oudercommissie  3  0  1 

1.3 Adviesrecht oudercommissie  1  0  0 

1.4 Informatie voor ouders  4  0  0 
2. Personeel 

2.1 Regels voor de verklaring omtrent het gedrag  4  0  0 

2.2 Passende beroepskwalificatie  4  0  0 

2.3 Voorwaarden en inzet beroepskrachten in opleiding  0  0  0 

2.4 Gebruik van de voorgeschreven voertaal  4  0  0 
3. Veiligheid en gezondheid 
3.1 Risico inventarisatie veiligheid  3  1  0 
3.2 Risico inventarisatie gezondheid  3  1  0 
4. Accommodatie en inrichting 
4.1 Binnenspeelruimte  4  0  0 
4.2 Slaapruimte  4  0  0 
4.3 Aangrenzende buitenspeelruimte  4  0  0 
5. Leidster-kind-ratio 
5.1 Opvang in groepen  4  0  0 
5.2 Leidster Kindratio  2  2  0 
5.3 Inzet beroepskrachten KDV  2  2  0 
6. Pedagogische beleid en praktijk 
6.1 Pedagogische beleid en praktijk  2  2  0 
6.2 Sociaal emotionele veiligheid  3  1  0 
6.3 Persoonlijke competentie  4  0  0 
6.4 Sociale competentie  4  0  0 
6.5 Overdracht van Normen en waarden       
7. Klachten 
7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector  4  0  0 
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C.2 Domeinoordelen Buitenschoolse opvang Voldoende onvoldoende slecht 
1. Ouders 

1.1 Reglement oudercommissie  5  0  0 

1.2 Voorwaarden oudercommissie  4  0  1 

1.3 Adviesrecht oudercommissie  0  1  0 

1.4 Informatie voor ouders  5  0  0 
2. Personeel 

2.1 Regels voor de verklaring omtrent het gedrag  4  1  0 

2.2 Passende beroepskwalificatie  5  0  0 

2.3 Voorwaarden en inzet beroepskrachten in opleiding  0  0  0 

2.4 Gebruik van de voorgeschreven voertaal  5  0  0 
3. Veiligheid en gezondheid 
3.1 Risico inventarisatie veiligheid  5  0  0 
3.2 Risico inventarisatie gezondheid  5  0  0 
4. Accommodatie en inrichting 
4.1 Binnenspeelruimte  5  0  0 
4.2 Buitenspeelruimte  5  0  0 
4.3 Aanvullende eisen aan niet aangrenzende buitenspeelruimte  1  0  0 
5. Groepsgrootte en leidster-kind-ratio 
5.1 Opvang in groepen  4  1  0 
5.2 Leidster Kindratio  5  0  0 
5.3 Inzet beroepskrachten KDV  5  0  0 
6. Pedagogische beleid en praktijk 
6.1 Pedagogische beleid en praktijk  4  1  0 
6.2 Sociaal emotionele veiligheid  5  0  0 
6.3 Persoonlijke competentie  5  0  0 
6.4 Sociale competentie  5  0  0 
6.5 Overdracht van Normen en waarden  5  0  0 
7. Klachten 
7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector  5  0  0 
 

C.3 Domeinoordelen Gastouderopvang Voldoende onvoldoende slecht 
1. Ouders 

1.1 Reglement oudercommissie  0  0  1 

1.2 Voorwaarden oudercommissie  0  0  1 

1.3 Adviesrecht oudercommissie  0  0  0 

1.4 Informatie voor ouders  1  0  0 
2. Personeel 

2.1 Regels voor de verklaring omtrent het gedrag  1  0  0 

2.2 Passende beroepskwalificatie  1  0  0 
3. Veiligheid en gezondheid 
3.1 Risico inventarisatie veiligheid  1  0  0 
3.2 Risico inventarisatie gezondheid  1  0  0 
4. Pedagogisch beleid en praktijk 
4.1 Pedagogische beleidsplan  1  0  0 
4.2 Pedagogisch beleidsplan innovatieve gastouderopvang  1  0  0 
4.3 Criteria voor de kwaliteit  1  0  0 
5. Klachten 
5.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector  1  0  0 
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D. Handhavingsadviezen van de GGD in de jaarlijkse - en nieuwe 

meldingsonderzoeken 
 

 

Het gaat om het aantal handhavingsadviezen uit de afgeronde rapportages in 2007. Het onderzoek 

behorend bij deze rapportage kan dus ook in 2006 hebben plaatsgevonden.  

Alleen het aantal handhavingsadviezen uit de wettelijk voorgeschreven onderzoeken (jaarlijkse en 

nieuwe meldingsonderzoeken) moeten worden meegeteld.  

Vertrekpunt bij invulling van de vragen bij D. is dus de som van het aantal afgeronde rapportages 

zoals vermeld bij vraag B.1 en B.2. 

 

D.0 Volgen uit de afgeronde rapportages in 2007 van de jaarlijkse onderzoeken of de 

nieuwe meldingsonderzoeken adviezen van de GGD tot het nemen van 

handhavingsmaatregelen? 
X ja 
� nee, ga verder naar vraag E.0 

 

 

D.1 Aantal adviezen van de GGD aan de gemeente in de afgeronde rapportages in 2007 

van de nieuwe meldingsonderzoeken. 

Advies aan de gemeente Dagopvang 
(totaal aantal) 

Buitenschoolse 

opvang  
(totaal aantal) 

Gastouderbureau 
(totaal aantal) 

1. Handhaven volgens 

gemeentelijke handhavingsbeleid 

0 0 0 

2. Licht handhaven in verband met 

verlichtende omstandigheden 

   

3. Zwaar handhaven in verband met 

verzwarende omstandigheden 

   

4. Met spoed handhaven in verband 

met urgentie 

   

5. Andere handhavingsadviezen    

 
D.2 Aantal adviezen van de GGD aan de gemeente in de afgeronde rapportages in 2007 

van de jaarlijkse onderzoeken. 

Advies aan de gemeente Dagopvang 
(totaal aantal) 

Buitenschoolse 

opvang  
(totaal aantal) 

Gastouderbureau 
(totaal aantal) 

1. Handhaven volgens 

gemeentelijke handhavingsbeleid 

3 5 1 

2. Licht handhaven in verband met 

verlichtende omstandigheden 

   

3. Zwaar handhaven in verband met 

verzwarende omstandigheden 

   

4. Met spoed handhaven in verband 

met urgentie 

   

5. Andere handhavingsadviezen    
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E. Inzet van handhaving jaarlijkse onderzoeken en nieuwe 

meldingsonderzoeken 
 

 

Dit betreft de afgeronde rapportages in 2007 voortvloeiend uit jaarlijks onderzoek of een nieuw 

meldingsonderzoek. 

Handhaving die in 2008 wordt ingezet, maar nog volgt uit een in 2007 afgeronde rapportage, moet 

worden meegeteld in dit verslag. De uiterste datum voor het meetellen van de handhavingsactie in dit 

verslag is 1 april 2008. Handhavingsacties uit afgeronde rapportage in 2007 die na 1 april nog worden 

ingezet moet u opnemen  in de rij “inzet op een later tijdstip dan 1 april 2008”.  

Let op: 

- Het gaat hier wederom alleen om de acties die voortvloeien uit de afgeronde rapportages in 2007! 

- De handhavingsacties die u heeft uitgevoerd, zonder dat de GGD een handhavingsadvies heeft 

opgenomen in het inspectierapport, moet u hier ook meetellen. 

- Eén inspectierapport of één handhavingsadvies kan leiden tot de toepassing van meerdere 

handhavingsacties.  

- Meerdere scores onvoldoende en slecht kunnen leiden tot inzet van één handhavingsactie. En 

andersom kan één score slecht van de GGD weer leiden tot de inzet van meer dan 1 handhavingsactie 

door de gemeente.  

 

In de Wet kinderopvang en in de andere wetten zijn verschillende handhavingsacties opgenomen. Op 

basis van de werkafspraken tussen gemeente en GGD kan zowel de gemeente als de GGD het 

instrument overleg en overreding inzetten. Het aantal keren dat dit door de gemeente of door de GGD 

heeft plaatsgevonden dient u op te geven in tabel E.1. 

 

In de situatie dat er bij domeinen onvoldoende of slecht wordt gescoord en er een hersteltermijn en 

herinspectie wordt afgesproken kan de handhaving gecategoriseerd worden als overleg en overreding 

(Door GGD of door gemeente, afhankelijk wie dit overleg heeft gevoerd). 

 

In bijlage A van dit model worden de handhavingsinstrumenten toegelicht. 

 

Veel gemeenten geven een vooraankondiging van een aanwijzing aan de houder door. Indien dit 

uiteindelijk niet leidt tot een aanwijzing dienen deze vooraankondigingen als waarschuwing mee te 

worden geteld.  

De vooraankondigingen die wel tot een aanwijzing leiden tellen niet als waarschuwing mee. 

 

 

 

E.0 Zijn er door de gemeente handhavingsacties ingezet in 2007? 
X ja  
� nee, ga verder naar vraag F.0 
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E.1 Aantal handhavingsacties/instrumenten uit de afgeronde jaarrapportages in 2007 

van de jaarlijkse – en nieuwe meldingsonderzoeken  

 

Dagopvang Buitenschoolse 

opvang 

Gastouderbureaus 

Inzet acties tot 1 april 2008 

1 Overleg en overreding door GGD uitgevoerd 

(zie toelichting!) ?  ? ? 

2 Overleg en overreding  door gemeente 

uitgevoerd 0 0 0 

3 Schriftelijke waarschuwingen aan houder 
(inclusief vooraankondiging van aanwijzing waar geen 

aanwijzing uit volgt) 3 5 1 

4 Aantal aanwijzingen gegeven door B&W  0 0 0 

5 Aantal keren inzet van de volgende 

handhavingsinstrumenten  
(schriftelijk bevel, verlenging van de schriftelijke bevelen, 

verboden om in exploitatie te nemen, verboden om 

exploitatie voort te zetten, bestuurlijke boeten, uit register 

verwijderde centra)  0 0 0 

6 Aantal keren inzet van de volgende 

handhavingsinstrumenten  
(Hanteren bestuursdwang, opleggen dwangsom, 

strafrechtelijke opsporing)  0 0 0 

7 Inzet op een later tijdstip dan 1 april 2008 0 0 0 

 

 

E.2 Aantal handhavingsacties naar aanleiding van de afgeronde jaarrapportages in 

2007 van de jaarlijkse – en nieuwe meldingsonderzoeken naar domein 

Domein Dagopvang 
(totaal aantal) 

Buitenschoolse 

opvang  
(totaal aantal) 

Gastouderbureau 
(totaal aantal) 

1 Ouders 1 2 2 

2 Personeel  1  

3 Veiligheid en gezondheid  2   

4 Accommodatie en inrichting    

5 Groepsgrootte en leidster 

kindratio 

4 1  

6 Pedagogisch beleid en 

praktijk 

3 1  

7 Klachten    
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Uitvoering incidentele onderzoeken en nadere onderzoeken per 

type kinderopvang      
 

 

F. Aantal rapportages in 2007 
 

Net als bij de jaarlijkse onderzoeken en nieuwe meldingsonderzoeken gaat het bij de incidentele 

onderzoeken en nadere onderzoeken om de afgeronde rapportages. 

 
Een nader onderzoek (herinspectie) is een onderzoek dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van 

uitkomsten van een eerder onderzoek (meestal het jaarlijks onderzoek). 

Een incidenteel onderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van een signaal.  

De telling van het aantal afgeronde rapportages: 

• Een rapportage is afgerond indien een rapportage naar uitvoering van een onderzoek definitief is 

vastgesteld in 2007 (dus na hoor en wederhoor) én het College van B&W daarvan in 2007 in 

kennis is gesteld.  

• Een afgeronde rapportage naar uitvoering van een onderzoek bij een gecombineerde opvang op 

één locatie (bv dagopvang en buitenschoolse opvang) telt als 2 afgeronde rapportages namelijk 1 

afgeronde rapportage dagopvang én 1 afgeronde rapportage buitenschoolse opvang. 

 

F.0 Zijn in 2007 rapportages afgerond van incidentele onderzoeken of nadere 

onderzoeken? 
� ja  
X nee, ga verder naar vraag H.1 

 

F.1 Aantal afgeronde rapportages in 2007 van incidentele onderzoeken en nadere 

onderzoeken 

 Dagopvang Buitenschoolse 

opvang 

Gastouderbureau 

1. Aantal afgeronde rapportages 

incidenteel onderzoek  

   

2. Aantal afgeronde rapportages nader 

onderzoek  

   

 

Conform de toelichting beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang kunnen onderzoeken 

door de GGD onaangekondigd worden verricht. 

Het gaat bij vraag F.2 ook weer om de incidentele onderzoeken en nadere onderzoeken waarvan de 

rapportage in 2007 is afgerond. 

 

F.2 Aantal afgeronde rapportages in 2007 van incidentele onderzoeken en de nadere 

onderzoeken, waarbij het onderzoek door de GGD onaangekondigd is verricht 

 Dagopvang Buitenschoolse 

opvang 

Gastouderbureau 

1. Totaal aantal onaangekondigde 

onderzoeken 
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G. GGD-handhavingsadviezen incidentele- en nadere onderzoeken 

 

Toelichting is hetzelfde als voor de jaarlijkse onderzoeken en nieuwe meldingsonderzoeken bij 

onderdeel D, alleen wordt in onderdeel G gevraagd naar de uitkomsten van de afgeronde rapportages 

van de incidentele onderzoeken en nadere onderzoeken. 

 

 

G.0 Volgen uit de afgeronde rapportages in 2007, van de incidentele onderzoeken of 

nadere onderzoeken, adviezen van de GGD tot het nemen van 

handhavingsmaatregelen? 
� ja  
     nee, ga verder naar vraag H.1 

 

 

 

G.1 Aantal adviezen van de GGD aan de gemeente in de afgeronde rapportages in 2007 

van de incidentele onderzoeken en nadere onderzoeken. 

Advies aan de gemeente Dagopvang 
(totaal aantal) 

Buitenschoolse 

opvang  
(totaal aantal) 

Gastouderbureau 
(totaal aantal) 

1. Handhaven volgens 

gemeentelijke handhavingsbeleid 

   

2. Licht handhaven in verband met 

verlichtende omstandigheden 

   

3. Zwaar handhaven in verband met 

verzwarende omstandigheden 

   

4. Met spoed handhaven in verband 

met urgentie 

   

5. Andere handhavingsadviezen    
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H. Inzet van handhaving  
 

Toelichting is hetzelfde als voor de jaarlijkse onderzoeken en nieuwe meldingsonderzoeken bij 

onderdeel E, alleen wordt in onderdeel H gevraagd naar de uitkomsten van de incidentele 

onderzoeken en nadere onderzoeken. In bijlage A zijn de bijbehorende wetsartikelen opgenomen. 

 

 

H.1 Aantal handhavingsacties uit de afgeronde rapportages in 2007 van incidentele 

onderzoeken en nadere onderzoeken 

 

Dagopvang Buitenschoolse 

opvang 

Gastouderbureaus 

Inzet acties tot 1 april 2008 

1 Overleg en overreding uitgevoerd door GGD  0 0 0 

2 Overleg en overreding uitgevoerd door 

Gemeente  0 0 0 

3 Schriftelijke waarschuwingen aan houder 
(inclusief vooraankondiging van aanwijzing waar geen 

aanwijzing uit volgt)    

4 Aantal aanwijzingen gegeven door B&W  0 0 0 

5 Aantal keren inzet van de volgende 

handhavingsinstrumenten  
(schriftelijk bevel, verlenging van de schriftelijke bevelen, 

verboden om in exploitatie te nemen, verboden om 

exploitatie voort te zetten, bestuurlijke boeten, uit register 

verwijderde centra)  0 0 0 

6 Aantal keren inzet van de volgende 

handhavingsinstrumenten   
(Hanteren bestuursdwang, opleggen dwangsom, 

strafrechtelijke opsporing) 0 0 0 

7 Inzet op een later tijdstip dan 1 april 2008 0 0 0 

 

 

 

H.2 Aantal handhavingsacties uit afgeronde rapportages in 2007 van incidentele 

onderzoeken en nadere onderzoeken naar domein 

Domein Dagopvang 
(totaal aantal) 

Buitenschoolse 

opvang  
(totaal aantal) 

Gastouderbureau 
(totaal aantal) 

1 Ouders 0 0 0 

2 Personeel 0 0 0 

3 Veiligheid en gezondheid  0 0 0 

4 Accommodatie en inrichting 0 0 0 

5 Groepsgrootte en leidster 

kindratio 

0 0 0 

6 Pedagogisch beleid en 

praktijk 

0 0 0 

7 Klachten 0 0 0 
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I. Controle op de ingevulde gegevens 

Controletoets 
Controleer de gegevens volgens de in bijlage B opgenomen controlepunten. Deze controle moet u 

voor verzending van de jaarverantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs uitvoeren. Hieruit 

volgt direct of de verantwoording consistent is ingevuld. Als dit niet het geval is moet u de juiste 

gegevens verbeteren. 

 

I.1 Is de gemeentelijke verantwoording na uitvoering van de controletoets consistent?  

(Deze toets staat in bijlage B van dit model) 
X ja  
� nee, toelichten welke inconsistenties niet verbeterd konden worden en waarom 

 …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………... 

 

 

J.1  Algemene toelichting  
Indien u nog behoefte heeft aan een korte toelichting op de gegeven antwoorden dan kunt u dat hier 

aangeven. 

Tevens kunt u in dit gedeelte ingaan op verbeterpunten voor het model. 

 

 T.a.v. onderdeel E.1:  

“Overleg en overreding” is hier geïnterpreteerd als informele contacten naar aanleiding van 

door te voeren verbeteringen die voortkomen uit een jaarlijks inspectierapport. Deze 

contacten worden gelegd door de toezichthouder/GGD. Het aantal contacten is uiteraard 

afhankelijk van de aard van de door te voeren verbeteringen. De GGD houdt niet exact alle 

informele contacten bij, daarom zijn in dit overzicht vraagtekens geplaatst bij “overleg en 

overreding door GGD uitgevoerd”.   

 

Volgend op de definitieve versie van de rapportage wordt aan een instelling schriftelijke 

aangegeven dat op de punten waarop een overtreding is geconstateerd actie moet worden 

ondernomen binnen de door de toezichthouder gestelde termijn. Daarbij wordt aangegeven 

dat handhavend kan worden opgetreden wanneer de instelling in gebreke blijft. Deze 

handelwijze loopt vooruit op het opstellen van een formeel handhavingsbeleid (naar 

verwachting najaar 2008). Daarbij zal de huidige inzet op overleg en overreding blijven 

bestaan.Deze schriftelijke mededelingen zijn in het overzicht ingevuld als ‘schriftelijke 

waarschuwingen aan houder’.   
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Bijlage A   Handhaving 

 

1. Overleg en overreding  

Informeel instrument kan na afspraak met de gemeente door GGD worden uitgevoerd. Kan 

ook door de gemeente worden uitgevoerd. Moet afzonderlijk worden opgenomen in de tabel. 

 

2. Schriftelijke waarschuwingen aan houder (informeel instrument) 

Een vooraankondiging van een aanwijzing moet ook als waarschuwing worden geteld als dit 

uiteindelijk niet tot een aanwijzing heeft geleid. De vooraankondigingen die wel tot een 

aanwijzing leiden moeten als waarschuwing worden meegeteld. 

 

3. Aanwijzingen gegeven door het college van B&W (art.65, lid1, Wet kinderopvang) 

 

4. Overige handhavingsinstrumenten 

- schriftelijke bevelen toezichthouder GGD (art. 65, lid 3, Wet kinderopvang) 

- verlengingen van de schriftelijke bevelen (art. 65, lid 3, Wet kinderopvang) 

- verboden om in exploitatie te nemen (art. 66, lid 2, Wet kinderopvang) 

- verboden om de exploitatie voort te zetten (art. 66, lid 1, Wet kinderopvang) 

- aan de houder opleggen van een bestuurlijke boete (art.72, leden 1 sub a t/m b, 2 en 3 Wet 

kinderopvang) 

- uit het register verwijderen van het centrum; als zelfstandig instrument (art. 46 Wet 

kinderopvang en art. 9 lid 2 Regeling Wet kinderopvang) 

- Het hanteren van bestuursdwang (Gemeentewet art.125). 

- Het opleggen van een dwangsom(art. 125 Gemeentewet jo. art. 5: 32, lid 1, Algemene wet 

bestuursrecht). 

- Overgaan tot strafrechtelijke opsporing en (art. 225 t/m 227b, 447c en 447d en 179 t/m 182 

en 184 Wetboek van Strafrecht). 
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Bijlage B   Controlepunten 

Hieronder de controlepunten die voor verzending van de gemeentelijke verantwoording 

moeten worden getoetst. 

Nadat de toets is uitgevoerd afvinken in rondje. Toetspunten hebben betrekking op consistent 

zijn in de verantwoording en/of het antwoord plausibel is.   

 

A1 Toets uitgevoerd � 
Een “Neen-invulling”, maar geen toelichtende tekst gegeven. Dit is onjuist. 

 

A2 Toets uitgevoerd � 
Meer dan 1 antwoord ingevuld. Indien beleid is vastgesteld, is jaartal juist?  

 

A3 Toets uitgevoerd � 
Meer dan 1 antwoord ingevuld. Indien beleid is vastgesteld is jaartal juist? 

 

A4 Toets uitgevoerd � 
Is er een verschil tussen eindstand per 31 december 2006 ten opzicht van beginstand per 1 

januari 2007? 

Optelling klopt niet. Beginstand 1/1/2006 + inschrijvingen - uitschrijvingen = eindstand 

31/12/2007. 

Het aantal innovatieve kinderopvang 1/1/2007 is groter dan de eindstand van het aantal 

gastouderbureaus per 31-12-2006. 

Aantal kindplaatsen ingevuld i.p.v. aantal locaties? 

 

A5 Toets uitgevoerd � 
Het aantal kindplaatsen is kleiner dan of net zo hoog als het aantal kinderopvangcentra op 31-

12-2007. Dit is onjuist. 

 

A6 Toets uitgevoerd � 
Het aantal ingeschreven gastouders is kleiner dan of net zo hoog als het aantal 

gastouderbureaus per 31-12-2007. Dit is onjuist. 

 

A7 Toets uitgevoerd � 
Meer dan 1 antwoord ingevuld en/of bij invulling “anders” geen toelichting ingevuld. Dit is 

onjuist. 

 

A8 Toets uitgevoerd � 
Antwoord van vraag 8a bij vraag 8b ingevuld of andersom, etc.. Dit is onjuist. 
 

A9 Toets uitgevoerd � 

Neen ingevuld, maar geen toelichting. Dit is onjuist. 

 

A10 Toets uitgevoerd � 
Meer dan 1 antwoord ingevuld en/of bij invulling “anders” geen toelichting ingevuld. Dit is 

onjuist. 
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B0 Toets uitgevoerd � 
Neen en geen toelichting ingevuld. Neen en toch gegevens bij B1 en B2 ingevuld. Dit is 

onjuist. 

 

B1 Toets uitgevoerd � 

Relatie aantal afgeronde rapportages nieuwe meldingsonderzoeken (B1) en  aantal nieuwe 

inschrijvingen (A4) is onjuist. Totaal aantal B.1 moet gelijk zijn aan het aantal nieuwe 

inschrijvingen, anders is het onjuist ingevuld.  

 

B2 Toets uitgevoerd � 

Relatie antwoord (B2) en het aantal geregistreerde locaties per 1-1-2007 (A4) is onjuist. 

Totaal aantal B.1 moet gelijk zijn aan het aantal geregistreerde locaties op 1-1-2007 minus de 

uitschrijvingen. Aantal kan hoger zijn als een uitgeschreven locatie in 2007 wel is onderzocht. 

Aantal B2 kan ook hoger zijn als gevolg van afronding rapportages in 2007 van een inspectie 

uit 2006, en voor deze locatie is in 2007 nogmaals een jaarlijkse rapportage afgerond.  

 

C1 Toets uitgevoerd � 
Alleen de oordelen meetellen uit jaarlijkse onderzoeken en nieuwe meldingsonderzoeken. 

Alle scores meetellen. Geen weging aanbrengen in aantal scores! 

Scores uit incidentele onderzoeken en/of nadere onderzoeken niet meetellen! 

 

D0 Toets uitgevoerd � 
Neen. Dit alleen invullen als uit alle afgeronde rapportages jaaronderzoeken en nieuwe 

meldingsonderzoeken geen voorstel is voortgekomen! In deze situatie kunnen er dus ook geen 

aantallen in D1en D2 zijn ingevuld. Anders is het onjuist. 

 

D1 Toets uitgevoerd � 
Aantal adviezen is hoog ten opzichte van het aantal afgeronde rapportages B1. 

Wel adviezen terwijl geen onvoldoendes/slecht is ingevuld bij vraag C1. 

 

D2 Toets uitgevoerd � 
Aantal adviezen is hoog ten opzichte van het aantal afgeronde rapportages B2. 

Wel adviezen terwijl geen onvoldoendes/slecht is ingevuld bij vraag C1. 

 

E0 Toets uitgevoerd � 
Neen, kan alleen ingevuld worden als uit alle afgeronde rapportages jaaronderzoeken en 

nieuwe meldingsonderzoeken geen acties zijn voortgekomen! In deze situatie kunnen er dus 

ook geen aantallen in E1 zijn ingevuld. 

 

E1 Toets uitgevoerd � 
Wel acties aangegeven terwijl bij onderdeel D1 geen adviezen zijn ingevuld. Het gaat om 

acties die voortvloeien uit de afgeronde rapportages van de jaaronderzoeken en nieuwe 

meldingsonderzoeken! 

 

E2 Toets uitgevoerd � 
Wel acties aangegeven terwijl bij onderdeel D1 geen adviezen zijn ingevuld. Het gaat om 

acties die voortvloeien uit de afgeronde rapportages van de jaaronderzoeken en nieuwe 

meldingsonderzoeken!  
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F0 Toets uitgevoerd � 
Neen. Dit alleen invullen als er in 2007 geen afgeronde rapportages incidentele onderzoeken 

en nadere onderzoeken zijn. 

In deze situatie kunnen er dus ook geen aantallen in de overige vragen F en de vragen G zijn 

ingevuld. 

 

F1 Toets uitgevoerd � 

Relatie aantal afgeronde rapportages incidentele onderzoeken en nadere onderzoeken en het 

aantal geregistreerde locaties per 1-1-2007 (A4) is niet logisch. Heel veel incidentele en 

nadere onderzoeken t.o.v. het aantal locaties. 

 

F2 Toets uitgevoerd � 

Aantal onaangekondigde onderzoeken is hoger dan aantal incidentele onderzoeken + nadere 

onderzoeken uit F1. Dit is onjuist. 

 

G0 Toets uitgevoerd � 
Neen. Dit alleen invullen als uit alle afgeronde rapportages incidentele onderzoeken en 

herinspecties geen advies is voortgekomen! In deze situatie kunnen er dus ook geen aantallen 

in G1zijn ingevuld. 

 

G1 Toets uitgevoerd � 
Aantal adviezen is niet logisch in vergelijking met aantal afgeronde rapportages F1.  

 

H0 Toets uitgevoerd � 
Neen, kan alleen ingevuld worden als uit alle afgeronde rapportages incidentele onderzoeken 

en nadere onderzoeken geen acties zijn voortgekomen! In deze situatie kunnen er dus ook 

geen aantallen in H1 zijn ingevuld. 

 

H1 Toets uitgevoerd � 
Wel acties aangegeven terwijl bij onderdeel G1 geen voorstellen zijn ingevuld. Dit is onjuist. 

 

I1 Toets uitgevoerd � 
Ingevuld, terwijl toets nog niet is afgerond. Toets eerst afronden.  

 
 

 

 

 
 

 
 


