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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief over het Jaarverslag toezicht kinderopvang gemeente Vlissingen 2020

Geachte raadsleden,

Jaarlijks moeten wij verantwoording afleggen over het wettelijk geregeld gemeentelijk 
toezicht op de kinderopvang. De wijze en de onderdelen waarop verantwoording moet 
worden afgelegd, is bepaald door de Inspectie van het Onderwijs.

De gegevens voor de jaarverantwoording kinderopvang worden door de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) verzameld, waarna een rapport wordt opgesteld. 

Uit onze bevindingen blijkt dat het toezicht in 2020 ook op deze twee onderdelen aan alle 
gestelde eisen heeft voldaan. Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang, inclusief het 
handhaven op door de GGD gesignaleerde tekortkomingen, voldeed in 2020 aan de wettelijk 
gestelde eisen.

Het rapport bevat echter automatisch gegenereerde gegevens. Dit was voor ons aanleiding 
om in onze analyse op het rapport op twee onderdelen een corrigerende toelichting te 
geven.

Inspecties bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus

22 van de 44 locaties (KDV, BSO en GOB) zijn geïnspecteerd. De norm van de inspectie in 
een regulier jaar gaat uit van 100% dekking, wat betekent dat alle 44 locaties zouden 
moeten worden geïnspecteerd. 

Toelichting 
In de zomer van 2020 zijn er afspraken gemaakt met de toezichthouder van de GGD 
Zeeland met betrekking tot het niet behalen van het aantal inspecties i.v.m. de uitbraak van 
het coronavirus. De 100% norm bleek niet haalbaar. Hierop hebben de GGD Zeeland en de 
Gemeente Vlissingen zich gebogen over de door VNG Naleving opgestelde ‘Denklijn 
toezicht en handhaving tijdens corona’. Gezamenlijk zijn er prioriteringen aangebracht met 
behulp van de Excel-tool en de bijlage ‘werkwijze toezicht’. Dit heeft als volgt vorm 
gekregen:
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- Kijken naar wat wel is geïnspecteerd (vinger aan de pols, reguliere onderzoeken, 
onderzoeken voor/na registratie). Dit is vergeleken met wat er plaats had moeten vinden. 
Vervolgens is onderzocht wat de resterende capaciteit was en wat er in de laatste maanden 
van 2020 reeds stond ingepland. Hieruit werd geconstateerd dat er slechts minimaal tijd was 
extra zaken op te pakken. 
- Met de extra tijd die wel kon worden gerealiseerd, is er prioriteit gegeven aan onderzoeken 
voor/na registratie, wijzigingsverzoeken, en de meest essentiële jaarlijkse onderzoeken 
zijnde kleurcode rood/oranje. 
- Hetgeen in 2020 niet meer lukte, is uitgevoerd in Q4 2020 en Q1 2021 en wordt afgerond 
in Q2 2021. 

De verwachting is dat de inhaalslag in juli 2021 wordt voltooid.

Handhaving

Toelichting 
Eenmaal is er naar aanleiding van een GGD-rapport met een handhavingsadvies 
beredeneerd niet gehandhaafd. De tekortkoming is geconstateerd bij een BSO. Binnen het 
domein ‘personeel en groepen’ is een overtreding geconstateerd op de voorwaarde 
kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Pedagogisch beleidsmedewerkers 
beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de 
meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk (art 1.50 lid 1 en 2 Wet 
kinderopvang; art 15 lid 3 en 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet 
kinderopvang). De tekortkoming op het terrein pedagogisch medewerker/coach valt onder 
het overgangsrecht. Daarom is volstaan met een waarschuwing. In overleg met de GGD 
Zeeland is besproken dat in dit geval ‘beredeneerd niet handhaven’ tot de mogelijkheden 
behoorde.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


