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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Jaarlijks dient het college volgens artikel 12 van de Regeling Wet kinderopvang, een verslag op te 
stellen van de toezicht- en handhavingstaken die in het voorafgaande jaar op basis van de Wet 
kinderopvang in de gemeente zijn verricht. De Jaarverantwoording 2019 wordt door de Inspectie van 
het Onderwijs gebruikt om een "Landelijk Oordeel" over het toezicht en de handhaving kinderopvang 
op te stellen. De ingediende Jaarverantwoording 2019 heeft u in september 2020 ter informatie van 
ons ontvangen.  
 
KERNBOODSCHAP 
De Inspectie van het Onderwijs heeft de ingediende Jaarverantwoording 2019 geanalyseerd en ziet 
op grond daarvan op dit moment geen aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren. Dit betekent 
dat wij als gemeente de A-status behouden.  
 
TOELICHTING 
De A-status is de hoogste status die de Inspectie van het Onderwijs toekent aan gemeenten. 
In de bijlage treft u de brief van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
BIJLAGEN 
1. Resultaat Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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Jaarverantwoording Kinderopvang

Inspectie van het Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

De Inspectie heeft de door uw gemeente ingediende verantwoordingsinformatie 
over het kalenderjaar 2019 geanalyseerd. Wij zien op grond daarvan op dit 
moment geen aanleiding om een nader onderzoek uit te gaan voeren. Dit 
betekent dat uw gemeente de status A behoudt. Het kan echter gebeuren dat 
signalen een aanleiding vormen om contact met uw gemeente op te nemen en 
eventueel alsnog een nader onderzoek uit te voeren.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact 
met ons opnemen. U kunt hiervoor het emailadres kinderopvanq@owinsp.nl 
gebruiken.

GR BAR-organisatie
INGEKOMEN

drs. R. (Rutger) H. Meijer
directeur toezicht primair onderwijs en kinderopvang

Kopie aan

Beleidsmedewerker Kinderopvang

Locatie Utrecht
St.-Jacobsstraat 200 
3511 BT Utrecht

T 088 669 6000 
F 088 669 6050 
www.onderwijsinspectie.nl

Ieder jaar voert de Inspectie van het Onderwijs een analyse uit over de taken die 
gemeenten volgens de Wet Kinderopvang hebben. Ze bekijkt hiervoor de 
jaarverantwoording Kinderopvang. In deze brief informeer ik u over de uitkomst 
van deze analyse voor uw gemeente.

Gemeente Albrandswaard
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1000
3160 GA

Kinderopvang
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de volgende wettelijke 
taken/criteria waaraan gemeenten moeten voldoen:
- het actueel, juist en volledig houden van het Landelijk Register Kinderopvang 
(LRK);
- het tijdig behandelen van de aanvragen van (nieuwe) houders tot registratie;
- het uitvoeren van de jaarlijks verplichte onderzoeken;
- het handhavend optreden.
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