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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Jaarlijks dient het college volgens artikel 12 van de Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen, een verslag op te stellen van de toezicht- en 
handhavingstaken die in het voorafgaande jaar op basis van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) in de gemeente zijn verricht. Het jaarverslag 
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 2014 dient, 
volgens het door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) 
vastgestelde model, digitaal via Waarstaatjegemeente.nl vóór 1 juli 2015 beschikbaar 
gesteld te worden. Het jaarverslag treft u hierbij ter kennisneming aan. 
 
KERNBOODSCHAP 
De kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente is goed te noemen. De gemeente 
heeft voor het rijk/inspectie onderwijs al een aantal jaren de A-status, hetgeen wil 
zeggen dat de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor uitvoering van toezicht 
op en handhaving van kinderopvang.  
 
Alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangvoorzieningen zijn in 2014 
geïnspecteerd. In één geval is er sprake van overloop naar 2015. Dit betekent dat 
deze locatie eind 2014 door de GGD is aangeschreven en begin 2015 is 
geïnspecteerd. Ook zijn alle nieuwe gastoudervoorzieningen (VGO) geïnspecteerd en 
van de bestaande, conform de norm, 5%. Alle nieuwe aanvragen zijn binnen de 
gestelde termijn van 10 weken afgehandeld. 
 
In 2014 zijn totaal 27 inspecties door de GGD uitgevoerd. De kindercentra voldoen aan 
de meeste kwaliteitseisen. De gemeente heeft van de 11 handhavingsadviezen, 
opgesteld door de GGD-RR na de uitgevoerde inspectie, er 7 opgevolgd en actie 
ondernomen richting de kinderopvanghouders conform de gemeentelijke 
handhavingsverordening. Hierbij is de actie gericht op overleg of een schriftelijk 
verzoek om tot verbetering van de geconstateerde tekortkomingen. Waar nodig heeft 
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een her-inspectie plaatsgevonden. De gemeente heeft geen zware maatregelen tot 
handhaving hoeven uitvoeren. 
 
Aandachtspunt is de tijdige afhandeling van deze handhavingsadviezen van de GGD. 
Deels betrof het echter het niet (volledig) hebben van een oudercommissie. Landelijk 
blijkt het een probleem te zijn voor instellingen voldoende ouders voor deze 
commissies te vinden. Er is voor gekozen hierop niet handhavend op te treden.  
 
CONSEQUENTIES 
Geen andere dan hierboven aangegeven. 
 
VERVOLG 
Indien daar aanleiding toe is informeren wij u over de eindconclusies van de Inspectie 
van het Onderwijs. 
 
BIJLAGEN 
193744 Jaarverslag kinderopvang en peuterspeelzalen 2014. 
 
Poortugaal, 23 juni  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 



Toezichtinformatie Kinderopvang Albrandswaard in 2014 

Introductie

De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), 

Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen (PSZ) en Voorziening Gastouders (VGO). Gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente 

handhaven. 

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals ontleend aan de databases van het LRKP, GIR I en GIRH met 

uitzondering van de toelichtingen die door gemeenten zijn ingevuld. Dit rapport bevat de belangrijkste onderdelen voor 

het toezicht op de kinderopvang. 

Registervoering LRKP

Volgens de gemeente is het LRKP in verslagjaar 2014 niet juist, volledig en actueel geweest 

Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO)

Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvragen (%)



Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een aanvraag binnen 10 weken af te ronden. Het aandeel tijdig afgehandelde 

aanvragen geeft een indicatie hoe processen binnen een gemeente zijn geregeld. De gemeente heeft 4 aanvragen 

ontvangen waarvan er 4 tijdig afgehandeld zijn. 

Toelichting gemeente: -

Uitvoering inspecties (KDV, BSO, GOB, PSZ)

Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (%)

http://wsjg.databank.nl/jive/JiveReportTable.aspx?filename=wsjg.nl/rep_rgt_kdo14_39bcf705a538e8731ecd7be8593dc2da/htm_55cc470d-df48-462c-939a-25b3e4419681.htm


Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De GGD voert inspecties 

uit en rapporteert hierover. Iedere bestaande locatie moet jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor iedere nieuwe locatie 

dient binnen 3 maanden een onderzoek plaats te vinden. Indicator zegt iets over in hoeverre de gemeente erin is 

geslaagd om alle locaties te laten inspecteren. De GGD heeft 18 van de 19 locaties geïnspecteerd.

Uitvoering inspecties (VGO nieuw)

Grafiek 3: Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) (%)

http://wsjg.databank.nl/jive/JiveReportTable.aspx?filename=wsjg.nl/rep_rgt_kdo14_39bcf705a538e8731ecd7be8593dc2da/htm_2ed61067-ab3d-40cd-80e8-0da93426e9f9.htm


Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten aanzien van nieuwe VGO-locaties 

wordt gehaald. De indicator zegt iets over de mate waarin de gemeenten alle nieuwe gastouders heeft laten 

inspecteren. De gemeente heeft 3 van de 3 nieuwe VGO-locaties geïnspecteerd. 

Uitvoering inspecties (VGO bestaand)

Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (%)

http://wsjg.databank.nl/jive/JiveReportTable.aspx?filename=wsjg.nl/rep_rgt_kdo14_39bcf705a538e8731ecd7be8593dc2da/htm_12379e74-4107-49b0-8ebf-f5d1d2717b05.htm


norm = 5%

Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten aanzien van bestaande VGO-locaties 

wordt gehaald. De wettelijke norm is dat tenminste 5% van het bestaande bestand wordt geïnspecteerd. De gemeente 

heeft minimaal 1 VGO-locaties te inspecteren en heeft er 1 geïnspecteerd. 

Toelichting gemeente: -In één geval is er sprake van overloop naar 2015. In verband met drukte en door ons gewenste 

nadere onderzoeken kon de GGD één locatie niet meer in 2014 inspecteren en is deze overgeheveld naar 2015.

Handhaving

http://wsjg.databank.nl/jive/JiveReportTable.aspx?filename=wsjg.nl/rep_rgt_kdo14_39bcf705a538e8731ecd7be8593dc2da/htm_431f82ea-8c8b-4dd8-9788-eaedc61189ec.htm


Grafiek 5: Ingezette handhavingstrajecten op tekortkomingen (%)

Gemeenten moeten handhaven als zij tekortkomingen signaleren. Een voorbeeld van een tekortkoming is als een 

leidster niet de juiste diploma's heeft. De indicator geeft aan in hoeverre de gemeente bij iedere overtreding handhaaft. 

De gemeente heeft 7 handhavingstrajecten ingezet van de 11 rapporten met handhavingsadvies. 

Toelichting gemeente: -In een aantal gevallen is er sprake van een handhavingsadvies vanwege het niet hebben van 

een oudercommissie. Omdat het een landelijk probleem is voor instellingen om oudercommissies te vullen én de 

instellingen in Albrandswaard inspanning hebben geleverd om ouders toe te laten treden tot een oudercommissie, 

hebben wij als gemeente besloten hierop niet te handhaven.

http://wsjg.databank.nl/jive/JiveReportTable.aspx?filename=wsjg.nl/rep_rgt_kdo14_39bcf705a538e8731ecd7be8593dc2da/htm_fe0019e5-7a92-4d08-95dd-1655874d81f4.htm


Rapport met tekortkomingen zonder handhavingsactie 

Tabel 1: Rapport met tekortkomingen zonder handhavingsactie (aantal)

2014

Tekortkomingen zonder handhavingstraject 4

Als er een tekortkoming wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er kunnen redenen zijn om toch niet te 

handhaven. Een voorbeeld is als het een geconstateerde overtreding betreft op een locatie die inmiddels failliet is. Als er 

zonder reden niet wordt gehandhaafd loopt de gemeente het risico dat de gemeente niet aan de handhavingsplicht 

voldoet. 

Toelichting gemeente: -In een aantal gevallen is er sprake van een handhavingsadvies vanwege het niet hebben van 

een oudercommissie. Omdat het een landelijk probleem is voor instellingen om oudercommissies te vullen én de 

instellingen in Albrandswaard inspanning hebben geleverd om ouders toe te laten treden tot een oudercommissie, 

hebben wij als gemeente besloten hierop niet te handhaven. 

Bronnen

De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aangeleverd door de gemeente Albrandswaard. 

http://wsjg.databank.nl/jive/JiveReportTable.aspx?filename=wsjg.nl/rep_rgt_kdo14_39bcf705a538e8731ecd7be8593dc2da/htm_5e2ce0ac-c041-4a2f-a12c-3fdbe0bade76.htm
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