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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Naar aanleiding van onze raadsinformatiebrief van 7 oktober 2014 betreffende de 
beantwoording raadsvragen inspecties kinderopvang heeft u nog een viertal vragen 
gesteld waarop wij nu ingaan. 
 
KERNBOODSCHAP 
Beantwoording van de vragen. 
 
Hoeveel uur wordt besteed door de GGD aan een aanvangsinspectie als gevolg van 
een registratie door een gastoudergezin? 
De GGD besteedt vijf uur aan een onderzoek voor registratie. 
 
Welke taken worden verricht in de bij vraag één genoemde uren? 
De GGD voert een documentenonderzoek uit. Het gaat daarbij om het benodigde 
(pedagogische) diploma, de actuele Verklaring omtrent het gedrag, het geldige 
legitimatiebewijs en het diploma EHBO. Verder worden de binnen- en 
buitenspeelruimte en de slaapruimte op zaken als veiligheid geïnspecteerd. Er wordt 
gekeken naar het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk, of er een risico-
inventarisatie Gezondheid en Veiligheid aanwezig is, of er in voorkomende gevallen 
gebruik wordt gemaakt van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en of 
er een achterwachtregeling is. 
 
Zijn er, naast de in rekening gebrachte uren, nog bijkomende kosten? 
De GGD brengt nog administratieve kosten in rekening. Voor een inspectie gastouder 
één uur. Totale kosten inclusief de vijf uur onderzoek hierboven genoemd € 479,99 per 
inspectie. 
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Wat zijn de criteria op basis waarvan een opvanglocatie een groen, oranje of rood 
profiel krijgt? 
In opdracht van het ministerie van SZW is het risicogestuurd toezicht de afgelopen 
jaren doorontwikkeld waarbij de controle op nieuwe locaties steviger is geworden, met 
name op de praktijk en de pedagogische kwaliteit. Kinderopvangvoorzieningen moeten 
vanaf het begin aan de voorwaarden voldoen. Van elke locatie wordt op basis van een 
standaardmodel een risicoprofiel opgesteld met zeven indicatoren. Voor kindercentra 
zijn dat: naleving van de beroepskracht-kindratio en groepsgrootte, pedagogisch beleid 
en praktijk, veiligheid en gezondheid in de praktijk, klachten en/of signalen en hun 
afhandeling, personeelsverloop en personeel, intern kwaliteitsbeleid en handhaving en 
naleving.  
Op basis van de uitkomsten van het risicoprofiel wordt een kleurcode bepaald. Nieuwe 
locaties worden de eerste twee jaar op alle kwaliteitseisen gecontroleerd. Als zij beide 
keren aan alle kwaliteitseisen voldoen krijgen zij een oranje, geel of groen profiel. Er 
wordt alleen met kleuren gewerkt bij de voorzieningen kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang, peuteropvang en gastouderbureau.  
 
CONSEQUENTIES 
Geen 
 
VERVOLG 
In de AB vergadering van de Gemeenschappelijke Regeling GGD-RR van 13 
november jl. is besloten een inventarisatie te maken van de hoogte van de leges 
kinderopvang in de gemeenten en de overwegingen om al of niet leges te heffen. Wij 
zullen u te zijner tijd informeren over de uitkomsten van de inventarisatie en de 
discussie naar aanleiding daarvan. 
 
BIJLAGEN 
Geen 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


