
 

 
vragen   
Indiener Maret Rombout 
onderwerp Inspecties kinderopvang 
Introductie: 
De gemeenteraad ontving van u een raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording inspecties 
kinderopvang. De inspectie wordt vooral uitgevoerd door de geschreven beleidsplannen en 
protocollen te beoordelen. Er kan dus een groot verschil zijn tussen de papieren werkelijkheid en de 
praktijk 
U schrijft dat alle KDV’s, BSO’s en alle nieuwe VGO’s zijn geïnspecteerd. De tekortkomingen zaten 
onder andere bij het onderdeel voorschoolse educatie. Waar de andere negatieve beoordeling over 
gaat beschrijft u niet. U geeft ook geen informatie over welke organisatie het betreft.  
U vermeldt alleen dat het tekort betreffende de voorschoolse educatie is opgelost. Niet omdat deze 
organisatie toch aan de eisen voldoet, maar omdat zij zich als VVE-locatie heeft uitgeschreven uit 
het LRK.  
 
Vervolgens voegt u een verantwoordingsrapport toe dat vooral ingaat op de techniek van de 
inspecties en niet op de inhoudelijke bevindingen. De inspecties zijn openbaar.  
Vragen: 

1. Welke KDV claimde voorschoolse educatie uit te voeren, maar heeft zich na controle 
uitgeschreven als VVE-locatie? 

2. Kunt u een korte samenvatting geven wat nu de geconstateerde tekortkomingen zijn bij 
welke KDV’s/BSO’s? 

3. In het openbare landelijke register kinderopvang zien wij niet terug dat KDV’s beoordeeld 
zijn op voorschoolse educatie. Ook is er niet beoordeeld op de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Beide onderwerpen staan wel in de aandacht. Maakt de GGD soms een 
eigen keuze wat zij inspecteren? Kan de gemeente aangeven wat zij beoordeeld zou willen 
hebben? 

4. Naast de onderwerpen die de GGD tijdens inspecties beoordeeld zijn er andere indicatoren 
die iets zeggen over de kwaliteit en de bereidheid tot samenwerking.  
Zo is het voor ons belangrijk dat KDV’s gebruik maken van een goede overdracht van elk 
kind naar de basisschool, zodat eventuele aandachtsgebieden, of ingezette zorg 
gecontinueerd kan worden op de basisschool. (doorgaande leerlijn)  
Voldoen alle KDV’s hieraan? 

 
 

 


