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Jaarlijks dient het college een verslag op te stellen van de toezicht- en
handhavingstaken die in het voorafgaande jaar op basis van de Wet kinderopvang en
kwaliteiteisen peuterspeelzalen (Wko) in de gemeente zijn verricht. Het verslag wordt
door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om een "Landelijk Oordeel" over het
toezicht en de handhaving Kinderopvang op te stellen. Het verslag over 2011 dient
conform het door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)
vastgestelde model voor 1 mei 2012 verstuurd te worden hetgeen inmiddels gebeurd
is.
Met deze memo brengen wij u conform artikel 1.67 van de Wet kinderopvang en
kwaliteit peuterspeelzalen het verslag ter kennisname onder uw aandacht. Het geeft
een indicatie van de kwaliteit van de kindercentra.
Wij geven u de belangrijkste aspecten en enige aanvullende informatie:


De gemeente kende per 31 december 2011 zes locaties voor
kinderdagopvang, elf voor buitenschoolse opvang en één gastouderbureau
(dat overigens geen gastouders in onze gemeente heeft).



Daarnaast waren er op 31 december 2011 vijf peuterspeelzalen. Per 1 maart
2012 zijn deze peuterspeelzalen, geëxploiteerd door Stichting
Peuterspeelzaalwerk Albrandswaard (SPA) gewijzigd in peuterwerk. De
locaties voldoen aan de eisen van kinderopvang zodat ouders recht kunnen
doen gelden op een kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. De vijf
locaties zijn per 1 maart 2012 ingeschreven in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK). SPA heeft haar naam gewijzigd in Stichting Peuterwerk
Albrandswaard en de statuten aangepast.



Op 31 december 2011 waren er 50 geregistreerde gastouders actief binnen de
gemeente. Sinds 1 januari 2011 dienen gastouders ook ingeschreven te staan
in het LRK (voorwaarde voor een mogelijke kinderopvangtoeslag). Inschrijving
in het LRK is gebonden aan een aantal kwaliteitseisen die ook voor de
kindercentra gelden en waarop geïnspecteerd wordt. In 2010 is bij deze
gastouders de papieren Atoets uitgevoerd. In 2010 dienden de gastouders, die
bij zichzelf thuis kinderen opvangen, ook bezocht te worden door de GGD
(Btoets).
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In 2011 is één nieuw kinderdagverblijf gestart, door Catalpa aan de Zwaardijk.
Verdere plannen van BonBon en BodyBudoWorld zullen in 2012 hun beslag
krijgen. Aanvankelijk geplande nieuwbouw van Jip&Janneke in de Overhoeken
gaat niet door.



In 2011 zijn vijf inspecties kinderdagopvang, zes buitenschoolse opvang, een
gastouderbureau en 29 gastouders uitgevoerd.



In 2011 is er voor gekozen om een locatie voor kinderdagopvang en vijf voor
buitenschoolse opvang, die in 2010 goed waren bevonden, in 2011 niet te
bezoeken. Deze staan nu wel voor 2012 gepland.



De meeste kindercentra voldoen aan de kwaliteitseisen. In zeven gevallen zijn
(meestal lichte) tekortkomingen geconstateerd die geleid hebben tot een
handhavingstraject waarbij door de GGD telkens de opmerking gemaakt is dat
het centrum tijd kreeg om de geconstateerde hiaten te verhelpen. Handhaving
heeft zich beperkt tot gesprekken met de betreffende kindercentra en een
herinspectie. Dit heeft er toe geleid dat uiterlijk in het eerste kwartaal 2012 de
tekortkomingen waren opgelost, op één locatie na. Bij deze locatie van
Humanitas dient nog een gesprek plaats te vinden. Maar ook hier zijn geen
ernstige tekortkomingen geconstateerd. Bij de locaties die nu in orde zijn hoort
ook Body en Budo World in Portland waar in 2010 wel belangrijke
tekortkomingen (kwalificatie beroepskrachten) waren geconstateerd. Dit
kindercentrum voldoet inmiddels geheel aan de kwaliteitseisen.



De geplande inspecties peuterspeelzalen voor 2011 zijn na het bekend
worden van de plannen van SPA verschoven naar januari 2012. De onder de
criteria van de kinderopvang uitgevoerde inspecties waren positief zodat
overgegaan kon worden tot registratie in het LRK per 1 maart 2012.



Van de 29 in 2011 gecontroleerde voorzieningen voor gastouderopvang (de
meeste op de zwaardere B-criteria) voldeden er tien niet aan de gestelde
eisen of waren zelf al gestopt met de opvang. In drie gevallen loopt nog een
handhavingstraject.

De Inspectie van het Onderwijs wil de uitvoering van het toezicht en de handhaving op
de kinderopvang verbeteren in gemeenten waar dat nu niet (voldoende) het geval is.
Dit doet zij onder meer door sinds 2009 verbeterafspraken te maken met gemeenten
en te publiceren welke gemeenten voldoen aan de wettelijke minimum eisen en welke
niet. Zij kent gemeenten na onderzoek een status toe:


Status A - De gemeente leeft haar wettelijke taken na.



Status B - De gemeente leeft haar wettelijke taken niet of onvoldoende na,
maar werkt wel mee aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken
tussen de inspectie en het college van B en W.
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Status C - De gemeente leeft haar wettelijke taken niet of onvoldoende na en
werkt niet of onvoldoende mee aan het maken en uitvoeren van
verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B en W.

Op 4 april 2012 heeft de hoofdinspecteur de gemeente Albrandswaard de status A
toegekend.
Zie ook:
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Kinderopvang/Naleving+door+gemeenten/
Naleving+door+gemeenten.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

mr. Harald M. Bergmann
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