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Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij brengen wij u op de hoogte van de openbaarwording van het rapport 
'Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2013/2014' van de Inspectie van 
het Onderwijs. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit rapport 
17 november j l . naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is het 
rapport openbaar geworden. 

Het rapport beschrijft hoe gemeenten in Nederland in 2013 het toezicht op en de 
handhaving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen hebben 
uitgevoerd. De resultaten die in het rapport beschreven worden, zijn gebaseerd op 
de gemeentelijke jaarverslagen kinderopvang van alle gemeenten in Nederland. 
Daarnaast biedt het rapport dit jaar ook nog iets anders: de inspectie rapporteert 
voor het eerst breder over toezicht en brengt ook beleidszaken in beeld. Hierbij 
gaat het om informatie die belangrijk is voor de (verdere) verbetering van de 
kwaliteit van het gemeentelijk toezicht op de kinderopvang. Deze stap tot het 
breder rapporteren zal de inspectie de komende jaren verder uitbreiden. 

U kunt het rapport downloaden en bekijken op de website van de Inspectie van  
het Onderwijs via de volgende link: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en- 
publicaties/rapporten/2014/11/17/landeliik-rapport-qemeenteliik-toezicht- 
kinderopvanq-2013-2014.html 

Het rapport biedt handvatten voor de gemeenten en GGD'en om (zo nodig) de 
uitvoering van het toezicht en de handhaving kinderopvang te verbeteren. 

Hoogachtend, 

drs. Annette Roeters 
de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs 
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