
Toelichting bij de rapportage Jaarverslag Wet kinderopvang 2007,  zoals uitgebracht 
aan de Inspectie Werk en Inkomen (IWI).  
 
Het jaarverslag wordt via het zogenaamde “Model gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2007” 
ingevuld en kan alleen in de gepresenteerde opmaak worden afgedrukt.  
 

� Op pagina’s 1 en 2 zijn de feitelijke gegevens opgenomen: gegevens over de gemeente en de 
Bestuurlijke mededeling dat het verslag naar waarheid is ingevuld.   

� Onderdeel A (pagina’s 3 t/m 7) bevat een algemeen deel over  o.a. gemeentelijk beleid, het 
aantal geregistreerde locaties van instellingen en samenwerking met de GGD.  

� Onderdeel B (pagina’s 8 en 9, in te vullen door de GGD) gaat over het aantal rapportages in 
2007.   

� Onderdeel C (pagina’s 10 en 11, in te vullen door de GGD) gaat over de subdomeinoordelen 
(ouders, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, leidster-kind ratio, 
pedagogisch beleid en praktijk en klachten) die door de GGD (toezichthouder) zijn 
opgenomen in de rapportages.  

� Onderdeel D (pagina 12, in te vullen door de GGD) betreft een overzicht van de 
handhavingadviezen van de GGD in de jaarlijkse en nieuwe meldingsonderzoeken.  

� Onderdeel E (pagina’s 13 en 14, in te vullen door de gemeente) betreft de gemeentelijke inzet 
van handhaving naar aanleiding van de jaarlijkse onderzoeken en nieuwe 
meldingsonderzoeken.  

� Onderdeel F (pagina 15, in te vullen door de GGD) betreft de uitvoering van incidentele 
onderzoeken en nadere onderzoeken per type kinderopvang. 

� Onderdeel G (pagina 16, in te vullen door de GGD) gaat over de GGD handhavingadviezen 
naar aanleiding van incidentele en nadere onderzoeken. 

� Onderdeel H (pagina 17, in te vullen door de gemeente) betreft de gemeentelijke inzet van 
handhaving op de onderzoeken uit de onderdelen F en G. Het betreft hier incidentele 
onderzoeken, deze hebben in 2007 niet plaatsgevonden, dus hier is niks ingevuld.  

� Onderdeel I (pagina 18, in te vullen door de gemeente) betreft een controle op de ingevulde 
gegevens.  

� Onderdeel J (pagina 18, in te vullen door de gemeente) betreft een algemene toelichting.    
 
 
Op pagina 13 wordt ingegaan op de gemeentelijke inzet van handhaving. In 2007 was er geen 
specifiek handhavingsbeleid van toepassing was. Gezien de aard van de overtredingen en het 
bestaande overleg met de instellingen wordt de voorkeur gegeven aan een beleid van overleg en 
overreding, daar waar dit nodig is. Uit het onderstaand overzicht blijkt dat constateringen van de 
toezichthouder in vrijwel alle gevallen leiden tot aanpassing binnen de gestelde termijn, waarbij voor 
een deel geldt dat de aanpassing al in voorbereiding was op het moment van de inspectie.  
Het aantal keren ‘overleg en overreding’ is niet exact vast te stellen, de GGD houdt nl. niet elk 
informeel contact precies bij. Om deze reden is in het overzicht het aantal op nul gesteld.   
 
Overigens wordt volgend op de definitieve versie van de rapportage aan een instelling schriftelijk 
aangegeven dat op de punten waarop de overtreding is geconstateerd actie moet worden 
ondernomen binnen de door de toezichthouder aangegeven termijn. Daarbij wordt aangegeven dat 
handhavend kan worden opgetreden wanneer de instelling in gebreke blijft. Deze handelwijze loopt 
vooruit op het in 2008 op te stellen formeel handhavingsbeleid. Daarbij zal de huidige inzet op overleg 
en overreding blijven bestaan  
  
Nadere toelichting bij onderdeel C, Pagina 10 en 11 van het Jaarverslag kinderopvang 2007  
Oordelen van de inspectie.  
 
Dit deel bevat een overzicht van de oordelen die door de toezichthouder zijn gerapporteerd in de 
inspectierapportages. Deze oordelen zijn uitgesproken op zeven onderdelen. In de inspectie zijn er 
per onderdeel meerdere aspecten die worden beoordeeld  en ieder afzonderlijk een oordeel 
(voldoende, onvoldoende of slecht) opleveren. De beoordeling vindt plaats op basis van een landelijke 
standaard. 
 
Onderstaand wordt op ieder van de zeven onderdelen een samenvatting gegeven van de 
opmerkingen in het inspectierapport bij die onderdelen die onvoldoende of slecht hebben gescoord. 



Deze samenvatting dient om nader inzicht te geven bij de reden van het oordeel. Het gaat hierbij om 
de situatie zoals die ten tijde van de inspectie in 2007 is aangetroffen. Ten aanzien van een deel van 
de als onvoldoende gekwalificeerde onderdelen (zoals ontbrekende verklaring omtrent het gedrag)  is 
door de toezichthouder een herstel termijn aangegeven van 3 maanden, waarna herbeoordeling 
plaats vindt. Op deze onderdelen heeft het herstel plaats gevonden binnen de termijn.  
 
Bij onderstaande samenvatting wordt opgemerkt dat één instelling meerdere locaties kan beheren. De 
inspectie vindt per locatie plaats. In gevallen waarin het de uitvoering op één locatie voortkomt uit het 
beleid dat organisatiebreed door de instelling wordt uitgevoerd zal dit in het bijvoegde jaaroverzicht tot 
meerdere scores leiden. In onderstaande samenvatting wordt dit slechts één maal beschreven.   
 
Ouders 
Bij dagopvang en buitenschoolse opvang is een oudercommissie actief en is er een reglement. Drie 
instellingen voldeden niet aan de “Voorwaarden oudercommissie”. Bij twee is dit inmiddels hersteld. 
Bij de derde zijn volgens de GGD wel voldoenden inspanningen verricht maar is het vooralsnog niet 
gelukt een oudercommissie in te stellen. Dit blijft een aandachtspunt.  
      
Daarnaast vond de toezichthouder bij een deel van de instellingen de informatie over de leidster-kind 
ratio en de groepsgrootte niet gedetailleerd genoeg voor de ouders om deze in de praktijk te kunnen 
toetsen. Bij de inspecties zijn geen opmerkingen gemaakt over toepassing van de ratio. 
Ouders worden op de meeste punten goed geïnformeerd, maar bij één locatie in mindere mate over 
de opleidingseisen aan personeel, risico-inventarisaties en het beleid veiligheid en gezondheid. 
(in ontwikkeling) 
 
Personeel  
Ten aanzien van dit domeinoordeel is door bijna alle kinderopvangcentra een voldoende gescoord. In 
één geval was nog geen verklaring van gedrag overlegd. Dit is inmiddels gebeurt.  
 
Veiligheid en gezondheid 
Hierop wordt door één locatie een onvoldoende gescoord. Deze locatie heeft enkele lastige 
knelpunten ten aanzien van veiligheid, dit heeft te maken met het pand zelf (o.a. steile trap naar 
zolderverdieping waar de opvangruimte voor baby’s is gevestigd, terwijl de slaapruimte beneden is). 
De conclusie van de GGD luidt dat voor de korte termijn deze locatie wel geschikt is voor de tijdelijke 
opvang van kinderen, maar dat de kwaliteit op langere termijn niet gewaarborgd kan worden. Daarom 
is een traject ingezet om de opvang te laten plaatsvinden in tijdelijke units nabij de Trefkoele in 
Dalfsen.   
 
Accommodatie en inrichting 
Geen knelpunten.  
 
Groepsgrootte en leidster-kind ratio 
Bij één instelling werd de leidster-kind ratio onvoldoende gehanteerd. Gedurende een deel van de dag 
was er volgens de normering onvoldoende personeel aanwezig. (Is inmiddels aangepast). 
Bij twee instellingen werd de norm voor de leidster-kind-ratio onvoldoende nageleefd. Dit is in beide 
gevallen hersteld.  
Bij één instelling is de afwijking van de leidster-kind-ratio meer dan drie uur per dag en overschrijdt 
daarmee het maximum. Naar het oordeel van de GGD kon de afwijking goed onderbouwd worden 
maar het blijft wel een punt van aandacht.  
 
Pedagogisch beleid en praktijk 
Bij drie instellingen was wel een pedagogisch beleidsplan aanwezig maar was deze niet compleet of 
werd onvoldoende uitgevoerd. Deze situatie is inmiddels voldoende hersteld.  
Eén instelling scoorde onvoldoende op het item sociaal-emotionele veiligheid. Dit had te maken met 
het feit dat er soms maar één leidster op een groep aanwezig was en er onvoldoende emotionele 
veiligheid kan worden geboden op het moment dat zij elders in het gebouw aanwezig moet zijn. 
Inmiddels zijn er altijd twee leidsters aanwezig zodat dit probleem is ondervangen.  
 
Klachten  
Één instelling was niet aangesloten bij de landelijke klachtencommissie 
 


