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Over deze brochure

Deze brochure informeert u als houder van een kindercentrum (kinderdagverblijf, buitenschoolse 

opvang) of peuterspeelzaal over het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen en de handhaving 

ervan. In deze brochure vindt u informatie op hoofdlijnen en verwijzingen naar achtergrond-

informatie. 

Toezicht en handhaving bij gastouders en gastouderbureaus komt in deze brochure beknopt 

aan de orde. Over de gastouderopvang is uitgebreidere en actuele informatie beschikbaar op 

www.rijksoverheid.nl (kies bij onderwerpen voor kinderopvang). 

Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang is een uitgave van GGD Nederland en de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. 

Deze uitgave is een herziene versie van de brochure uit 2006 onder dezelfde titel. Na de 

invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 zijn verschillende wetswijzigingen 

doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2010 gelden bijvoorbeeld strengere kwaliteitseisen voor 

gastouder opvang en sinds 1 augustus 2010 zijn er uniforme landelijke kwaliteitseisen voor 

peuterspeelzalen en voorschoolse educatie. De naam van de wet is inmiddels gewijzigd in: 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In deze brochure gebruiken we de 

benaming Wet kinderopvang; de naam waaronder deze wet beter bekend is. 

Colofon 

Uitgave van GGD Nederland en VNG, december 2010

Herziene uitgave door GGD Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overname van tekst uit deze brochure is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding.

Vormgeving: AC+M, Maarssen 

Fotografie: Hollandse Hoogte 

GGD Nederland 

www.ggd.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

www.vng.nl
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Het doel van de Wet kinderopvang en de Beleidsregels 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen is de kwali-

teit van kinderopvang te waarborgen. Ofwel, te zorgen 

voor een verantwoorde opvang voor kinderen. Dit is 

opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ont-

wikkeling van het kind in een veilige en gezonde omge-

ving. Tenslotte worden kinderen in de cruciale jaren van 

groei en ontwikkeling toevertrouwd aan de opvang. 

Daarom zorgt de overheid voor het formuleren van  

kwaliteitseisen voor de opvang en dat hierop toezicht 

en zo nodig handhaving plaatsvindt.  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en 

handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Het 

toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke 

gezondheidsdienst. Gemeenten rapporteren over toezicht 

en handhaving aan de Inspectie van het Onderwijs, die 

hierover vervolgens rapporteert aan het ministerie. 

Onder gemeentelijke regie houden GGD-inspecteurs 

toezicht op de volgende locaties: 

• kinderdagverblijven 

• buitenschoolse opvang 

• voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders)

• gastouderbureaus 

• peuterspeelzalen. 

In de Wet kinderopvang en de bijbehorende 

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeel-

zalen staan onder meer de basiskwaliteitseisen waaraan 

kinderopvang moet voldoen en waaraan u zich dus 

moet houden. In deze brochure kunt u lezen wat  

toezicht en handhaving in de praktijk voor u betekent. 

Aan de orde komen vragen als: wat is het doel van de 

landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang? Met 

welke partijen komen de kwaliteitseisen tot stand? 

Waaraan moet u voldoen voor het bieden van verant-

woorde kinderopvang? Wat houdt toezicht en hand-

having in de praktijk in? Wat gebeurt er wanneer u niet 

aan de kwaliteitseisen voldoet? 

Bij het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang 

heeft u te maken met inspecteurs van de GGD. 

Als houder krijgt u ook te maken met tal van andere 

toezichthouders, bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie, 

Bouw en Woningtoezicht en de Voedsel en Waren 

Autoriteit. Die vormen van toezicht komen in deze  

brochure niet aan de orde. De brochure gaat specifiek 

over het toezicht door de GGD en gemeentelijke hand-

having van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
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Kwaliteit in de kinderopvang en bij peuterspeel-

zalen, het toezicht daarop door de GGD en de 

handhaving door de gemeente zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. De brancheorganisaties 

van ondernemers en de belangenorganisatie van 

ouders zijn eveneens bij de kwaliteit betrokken.  

Zij stelden het Convenant kwaliteit kinderopvang 

op. Dat is vertaald naar landelijke Beleidsregels 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.  

 

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun 

kinder(en) opgevangen worden in een veilige en gezonde 

omgeving. Of het nu gaat om veilige speelplaatsen of 

een verantwoorde pedagogische benadering, alle facet-

ten van opvang moeten van voldoende kwaliteit zijn. 

Basiskwaliteitseisen

De Wet kinderopvang stelt om die reden eisen aan de 

kwaliteit van de kinderopvang. Er zijn globale eisen voor 

“verantwoorde kinderopvang” en concrete eisen, waar-

onder een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag voor 

personeel, een risico-inventarisatie veiligheid en gezond-

heid, het organiseren van inspraak van ouders en het 

gebruik van de Nederlandse taal als voertaal. 

Beleidsregels 

De brancheorganisaties BKN en MOgroep kinderopvang 

hebben samen met de belangenorganisatie van ouders in 

de kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK) de globale 

eisen nader ingevuld in een convenant. De rijksover-

heid heeft dit convenant vertaald in beleidsregels: de 

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 

In deze beleidsregels is een aantal globale eisen uit de 

Kwaliteit, toezicht en handhaving 7

Wet kinderopvang

1 januari 2005  invoering Wet kinderopvang 

1 april 2008   wetswijziging kinderopvang (waaron-

der toevoeging van: klachtenregeling  

oudercommissies, protocol vermoeden 

kindermishandeling en eisen aan  

gastouderbureaus) 

1 januari 2010  stelselherziening gastouderopvang

1 augustus 2010   harmonisatie peuterspeelzaalwerk met 

kinderopvang, inclusief voorschoolse 

voorzieningen

wet nader uitgewerkt. De eisen betreffen onder meer het 

pedagogisch beleidsplan, de groepsgrootte, de beroeps-

kracht-kindratio en de verblijfsruimten. De beleidsregels 

gelden voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, 

gastouders, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. 



Verantwoordelijkheden

De gemeente wijst de directeur van de GGD aan als 

toezichthouder. Daarnaast is elke gemeente verplicht 

de gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang 

actueel te houden. De gemeenten rapporteren jaar-

lijks over het toezicht op de kinderopvang aan de 

gemeenteraad en het verantwoordelijke ministerie. 

De gemeente staat ook zelf weer onder toezicht 

(het zogeheten tweedelijns toezicht), namelijk van 

de Inspectie van het Onderwijs. Deze rapporteert op 

haar beurt aan de minister. 

8 Landelijk Register Kinderopvang 

In het Landelijk Register Kinderopvang worden vanaf 

2010 alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang 

locaties, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. 

Bij al deze locaties wordt toezicht gehouden op de 

kwaliteit. Ouders hebben alleen recht op kinderopvang-

toeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het 

Landelijk Register Kinderopvang staat.  

Het register is openbaar en beschikbaar via 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ouders kunnen 

op deze site inspectierapporten inzien van locaties uit het 

hele land, en zo een weloverwogen keuze maken voor 

de opvang van hun kind(eren). In de loop van 2011 wor-

den ook de peuterspeelzalen geregistreerd.

Wanneer toezicht? 

Nadat een houder een aanvraag tot registratie in het 

Landelijk Register Kinderopvang heeft ingediend, voert 

de GGD-inspecteur een onderzoek voor registratie uit. 

Op basis van de uitkomsten hiervan besluit de gemeente 

of de locatie wordt opgenomen in het Landelijk Register 

Kinderopvang. 

Voor geregistreerde locaties geldt dat er sprake is van 

jaarlijks toezicht. Daarnaast kan een inspecteur contact 

met een houder opnemen of een locatie bezoeken. Dat 

kan plaatsvinden in de loop van een handhavingstraject 

of wanneer daarvoor een bepaalde aanleiding is, bijvoor-

beeld als er signalen van ouders zijn. 

De kosten van het toezicht hoeft een houder niet zelf te 

betalen; die zijn voor rekening van de overheid.

Toezicht en handhaving 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en 

handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang volgens 

de Wet kinderopvang. In opdracht van de gemeenten 

voeren GGD-inspecteurs het toezicht uit. Die inspecteurs 

toetsen of kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang 

locaties, peuterspeelzalen, gastouders en gastouder-

bureaus aan de eisen voldoen. Zij verzamelen informatie 

over de geboden kwaliteit, beoordelen dit en rapporteren 

aan de gemeente. Op basis hiervan besluit de gemeente of 

handhaving wordt ingezet. Handhaving kan variëren van 

een zogeheten ‘aanwijzing’ tot een bestuurlijke boete of 

verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang. In 

uitzonderlijke gevallen kan besloten worden tot onmid-

dellijke sluiting van de opvang. Op pagina 17 leest u 

meer over handhaving en de sanctiemogelijkheden van 

de gemeente. 



Volgens de Wet kinderopvang en de Beleidsregels 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen bent u 

als houder verplicht te zorgen voor verantwoorde 

opvang. Dit is opvang die bijdraagt aan een goede 

en gezonde ontwik keling van het kind in een 

veilige en gezonde omgeving. De kwaliteitseisen 

beschrijven wat hiervoor nodig is.   

Alle landelijke kwaliteitseisen zijn in toetsingskaders 

beschreven in toetsbare voorwaarden. Aan de hand van 

deze toetsingskaders gaat de inspecteur na of u aan alle 

voorwaarden voldoet. Voor elke opvangvorm die valt 

onder de Wet kinderopvang bestaat een specifiek toet-

singskader. De toetsingskaders zijn vastgesteld door de 

minister en gepubliceerd in de Staatscourant, als bijlage 

bij de Beleidsregels werkwijze toezichthouder. 

Kwaliteitseisen geclusterd in aandachtsgebieden 

De verschillende kwaliteitseisen zijn in de toetsingskaders 

geclusterd in een aantal aandachtsgebieden: de zoge-

heten domeinen. De toetsingskaders voor dagopvang, 

buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen hebben de 

volgende domeinen: 

• ouders

• personeel 

• veiligheid en gezondheid

• accommodatie en inrichting

• groepsgrootte en beroepskracht-kindratio

• pedagogisch beleid en praktijk 

• klachten 

• voorschoolse educatie.1

Ouders 

Vanuit de verantwoordelijkheid voor hun kinderen  

hebben ouders recht op inspraak bij het beleid van uw 

kindercentrum of peuterspeelzaal. U moet daarom een 

oudercommissie instellen.

Personeel

Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is des-

kundige begeleiding een vereiste. Daarom moeten uw 

medewerkers een passende opleiding en diploma’s heb-

ben en een Verklaring Omtrent het Gedrag. 

Veiligheid en gezondheid 

Een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit is het bieden 

van een voldoende veilige en gezonde omgeving. 

U bent als houder verantwoordelijk voor het maken van 

een risico-inventarisatie die aansluit bij uw praktijk, de 

leeftijd van de op te vangen kinderen en uw accom-

modatie. Zo krijgt u inzicht in de veiligheids- en gezond-

heidsrisico’s in uw kindercentrum of peuterspeelzaal en 

kunt u zo nodig passende maatregelen treffen om de 

risico’s te beperken of uit te sluiten. Die maatregelen 

beschrijft u in het plan van aanpak, dat onderdeel is van 

de risico-inventarisatie. In het plan van aanpak moet 

u ook vermelden welke acties u binnen welke termijn 

uitvoert. Houders kunnen gebruikmaken van landelijke 

modellen voor het uitvoeren van risico-inventarisaties.2  

Ook heeft u als houder een eigen verantwoordelijkheid 

voor het signaleren van kindermishandeling. En voor 

het ondernemen van actie als u dit signaleert. In een 

protocol moet u vastleggen hoe medewerkers moeten 

handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. 

 

Waar moet u aan voldoen volgens de wet?  

2  Voor veiligheid zijn model risico-inventarisaties beschikbaar op de site 
van Consument en Veiligheid www.veiligheid.nl,  
Voor gezondheid heeft het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
richtlijnen ontwikkeld. Het document Gezondheidsrisico’s in een  
kindercentrum of peuterspeelzaal is beschikbaar via  
www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Kindercentrum. 
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1  Het domein voorschoolse educatie is onderdeel van het inspectie-
rapport. Voor voorschoolse educatie wordt een specifiek toetsings-
kader toegepast.



Accommodatie en inrichting 

Voor kinderen is een geschikte omgeving noodzakelijk 

om zich goed te kunnen ontwikkelen. De accommodatie 

moet ingericht zijn om te kunnen spelen en ontspan-

nen. Er moet voldoende ruimte zijn voor het aantal  

kinderen. Zo moet er per kind minimaal 3,5 vierkante 

meter bruto-oppervlak aan speelruimte beschikbaar zijn. 

In de dagopvang moet er een afzonderlijke slaapruimte 

zijn voor kinderen tot anderhalf jaar. Bij de inrichting 

moet rekening gehouden worden met de leeftijd van de 

kinderen. Voor de buitenschoolse opvang geldt bijvoor-

beeld dat de kinderen opgevangen worden in een ruimte 

die voldoende mogelijkheden biedt voor naschoolse 

bezigheden. Buiten spelen is belangrijk voor de gezond-

heid en de ontwikkeling van kinderen. U moet daarom 

zorgen voor voldoende buitenspeelruimte. 

Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio 

Om de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen en  

risico’s te beperken is het essentieel dat het aantal kin-

deren dat wordt opgevangen in verhouding is met het 

aantal beroepskrachten (de beroepskracht-kindratio). 

Ook is een vertrouwde omgeving voor kinderen van 

belang. Daarom moeten kindercentra als basis vaste 

groepen kinderen hebben met vaste beroepskrachten. 

In de kinderdagverblijven moet elke groep een eigen 

ruimte hebben. Het pedagogisch beleidsplan vermeldt 

de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsop-

bouw van de groep. 

Pedagogisch beleid en praktijk

De pedagogische kwaliteit is de basis van verantwoorde 

kinderopvang. Hoe medewerkers met kinderen omgaan, 

is immers een voorwaarde voor het bieden van een 

verantwoorde en veilige opvang. Houders moeten het 

pedagogisch beleid vastleggen in een pedagogisch 

beleidsplan. Daarmee is voor ouders inzichtelijk hoe de 

beroepskrachten met de kinderen omgaan en waarom 

zij dat op die manier doen. In dat plan moet staan hoe 

de vier basisdoelen uit de Beleidsregels kwaliteit  

kinderopvang en peuterspeelzalen gestalte krijgen.  

Die basisdoelen zijn: 

• sociaal-emotionele veiligheid

• sociale competenties

• persoonlijke competenties

• overdracht van normen en waarden. 

Het pedagogisch beleidsplan is een belangrijke toets-

steen voor ouders als het gaat om kwaliteit. De GGD-

inspecteur toetst het pedagogisch beleidsplan op een 

aantal voorwaarden, onder meer of de vier basisdoelen 

erin uitgewerkt zijn en of dat in overleg met de ouder-

commissie is gebeurd. De inspecteur onderzoekt ook 

of de beroepskrachten het plan kennen en in praktijk 

brengen door met hen te praten en in een of meer 

groepen te observeren. 

Klachten 

Bij kwaliteit hoort ook dat ouders een klacht over de 

kinderopvang kunnen indienen en dat een houder  

correct met die klacht omgaat. Houders moeten hier-

voor een klachtenregeling hebben. Voor de oudercom-

missie dient u een aparte klachtenregeling te hebben.  

Voorschoolse educatie 

Met voorschoolse educatie wordt de (taal)ontwikkeling 

gestimuleerd van kinderen met een risico van (taal)ach-

terstand. De basisvoorwaarden hiervoor gelden met de 

inwerkingtreding van de gewijzigde Wet kinderopvang 

per 1 augustus 2010. De basiskwaliteitseisen voor voor-

schoolse educatie betreffen de volgende onderwerpen:

•  de omvang van de voorschoolse educatie (minimaal 

aantal uren per week);

• het aantal beroepskrachten en groepsgrootte;

•  de kwaliteit van beroepskrachten (opleiding gericht 
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op voorschoolse educatie en onderhoud van kennis 

en vaardigheden tijdens het werk);

• het gebruik van een voorschools educatieprogramma. 

De GGD-inspecteur toetst of een kindercentrum of 

peuterspeelzaal die door de gemeente gesubsidieerde 

voorschoolse educatie aanbiedt, voldoet aan deze basis-

kwaliteitseisen. 

De gemeentelijke handhaving vindt plaats via subsi-

diemaatregelen. Dat betekent dat organisaties die niet 

voldoen aan de basiskwaliteitseisen te maken kunnen 

krijgen met gevolgen voor hun subsidie. 

Afwijken van de kwaliteitseisen mogelijk

De basiskwaliteitseisen zijn geformuleerd in de Wet 

kinderopvang en nader uitgewerkt in de Beleidsregels 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. In deze 

beleidsregels staat niet voor alle punten precies hoe u 

als houder dat punt in de praktijk moet vormgeven. 

Misschien kunt u goed beargumenteren waarom u een 

kwaliteitseis anders invult dan de beleidsregels voor-

schrijven. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang u 

kunt aantonen dat u het doel van die beleidsregel in de 

praktijk realiseert en u met uw keuze gelijkwaardige of 

betere kinderopvang biedt. De inspecteur zal over dit 

punt met u in gesprek gaan om zo uw argumenten te 

horen. Uiteindelijk beoordeelt de inspecteur of u dezelf-

de of betere kwaliteit levert als de beleids regel beoogt. 

Hierbij weegt de inspecteur alle specifieke omstandig-

heden mee. 

Inspectie van het Onderwijs en  

Voorschoolse Educatie

Om een bestandsopname te maken bezoekt de 

Inspectie van het Onderwijs tot 2013 alle kindercentra 

en peuterspeelzalen die door de gemeente gesubsidi-

eerde voorschoolse educatie aanbieden. Vanaf 2007 

tot 2009 is hiermee begonnen in de vier grote steden.  

Vervolgens zijn de middelgrote gemeenten aan de 

beurt en daarna de kleine(re). Vanaf 2013 vindt sig-

naalgestuurd toezicht plaats. Dit houdt in dat toezicht 

plaatsvindt op de onderwerpen of de locaties die met 

de gemeente zijn afgesproken, of naar aanleiding van 

specifieke signalen. Deze signalen kunnen afkomstig 

zijn uit inspectierapporten van de GGD. Daarnaast 

kan de Inspectie van het Onderwijs bijvoorbeeld ook 

nieuwe locaties bezoeken. 

11



12



Op verschillende momenten kunt u met een 

inspecteur van de GGD te maken krijgen. Dat kan 

zijn bij het jaarlijkse toezicht, maar ook wanneer 

u een nieuw kindercentrum of een nieuwe peu-

terspeelzaal start, wanneer u uw kindercentrum 

of peuterspeelzaal wilt uitbreiden of wanneer er 

klachten zijn. Gastouders en gastouderbureaus 

krijgen op hoofdlijnen op dezelfde momenten met 

een inspecteur van de GGD te maken.  

GGD-inspecteurs houden in het hele land uniform toe-

zicht op de kwaliteit door locaties te beoordelen op 

dezelfde landelijke kwaliteitseisen. Elke gemeente en 

elke GGD moet zich houden aan de kaders van de Wet 

kinderopvang en de Beleidsregels werkwijze toezicht-

houder. Gemeenten kunnen met de GGD specifieke 

afspraken maken over het toezicht, bijvoorbeeld over de 

prioritering van het toezicht en de planning van inspec-

tiebezoeken. Hoe het toezicht verloopt, is afhankelijk 

van de situatie in een kindercentrum of bij een peuter-

speelzaal. Een inspecteur doet bijvoorbeeld een steek-

proef om te kijken of de diploma’s van medewerkers in 

orde zijn. De omvang van een steekproef kan variëren. 

De inspecteur kan bijvoorbeeld besluiten langer te 

observeren op de groep. 

Het onderzoek 

Een inspectie kan aangekondigd of onaangekondigd 

plaatsvinden. Voorafgaand aan een aangekondigde 

inspectie vraagt een inspecteur u meestal van tevoren 

documenten op te sturen of klaar te leggen op de 

locatie. Dat zijn allereerst documenten die de inspec-

teur volgens de Wet kinderopvang moet beoordelen, 

bijvoorbeeld het reglement van de oudercommissie, 

het pedagogisch beleidsplan en de risico-inventarisatie. 

Daarnaast kan het gaan om documenten die informatie 

verschaffen over onderwerpen waarover de inspecteur 

een oordeel moet geven, bijvoorbeeld een kindplanning. 

De inspecteur vraagt u, als basis van de inspectie, een 

vragenlijst in te vullen. De antwoorden kunnen dan 

een indicatie geven voor verder onderzoek. Dankzij dat 

voorwerk kan het toezicht sneller verlopen. Om een zo 

volledig mogelijk beeld van de situatie in een kinder-

centrum of peuterspeelzaal te krijgen, zal de inspecteur 

bij het verzamelen van informatie ook de oudercommissie 

betrekken. De informatie wordt verder aangevuld door 

het onderzoek in een kindercentrum of peuterspeelzaal. 

De inspecteur bezoekt dan de ruimtes en kan vragen 

stellen aan medewerkers. Ook voert de inspecteur een 

pedagogische observatie uit. Zo komt hij meer te weten 

over het reilen en zeilen en kan hij zien of er in de prak-

tijk ook gehandeld wordt zoals opgeschreven is. 

De inspecteur sluit de fase van informatie verzamelen 

af met een interview met de locatieverantwoordelijke. 

Meestal vindt dat aan het eind van een bezoek aan een 

kindercentrum of peuterspeelzaal plaats. In het gesprek 

zal de inspecteur: 

•  refereren aan het resultaat van het vorige  

inspectie bezoek; 

• om eventuele verduidelijking vragen; 

• zijn bevindingen bespreken. 

Indien er sprake is van een lichte overtreding kan de 

inspecteur met u in gesprek gaan over een oplossing 

voor de overtreding binnen de termijn van het opstel-

len van het inspectierapport. Handhaving kan hierdoor 

voorkomen worden. 

Wat houdt het toezicht door de GGD in? 13



Gemeenten en GGD’en zetten steeds vaker de onaan-

gekondigde inspectie in bij het toezicht. Dit geeft ten 

opzichte van de aangekondigde inspectie een realisti-

scher beeld van de dagelijkse praktijk. 

 

U dient er als houder voor te zorgen dat documenten 

als diploma’s en Verklaringen Omtrent het Gedrag altijd 

beschikbaar zijn op de locatie, zodat de GGD-inspecteur 

ze tijdens het bezoek kan inzien.   

Het inspectierapport 

Na het verzamelen van de informatie, de observatie in 

de praktijk en het interview met de locatieverantwoor-

delijke stelt de inspecteur het inspectierapport op. Hierin 

legt hij zijn bevindingen vast in oordelen en beschrijft hij 

wat hij gezien heeft en hoe hij tot dat oordeel is gekomen. 

Het rapport bevat een beschouwing, een overzicht van 

de bevindingen en een advies aan de gemeente. Het 

rapport geeft altijd de situatie weer van het moment 

van inspectie. Binnen zes weken na afronding van het 

onderzoek stuurt de inspecteur het ontwerprapport aan 

de houder. De inspecteur zal vervolgens contact opne-

men om te overleggen over het ontwerprapport. Uw 

reactie kan aanleiding zijn om het rapport bij te stellen 

als blijkt dat het feitelijke onjuistheden bevat. Worden 

de inspecteur en u het eventueel over bepaalde punten 

niet eens, dan kunt u binnen twee weken uw zienswijze 

indienen. De inspecteur voegt uw zienswijze toe aan 

het rapport. Na deze procedure van hoor en wederhoor 

stelt de inspecteur binnen twee weken het inspectierap-

port vast. U ontvangt twee rapporten, waarvan een is 

bestemd voor de oudercommissie. 

U dient ervoor te zorgen dat ouders en personeel het 

rapport kunnen inzien. Het inspectierapport gaat even-

eens naar de gemeente. De gemeente zal bij gecon-

stateerde overtredingen besluiten over de in te zetten 

handhavings maatregelen. De GGD maakt het rapport 

openbaar. Inspectierapporten zijn openbaar in te zien 

via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

Verschillende soorten inspecties 

Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende inspec-

ties plaatsvinden: 

•  na de aanvraag voor registratie van een nieuw te  

starten kindercentrum of peuterspeelzaal: onderzoek 

voor registratie; 

•  na de start van de exploitatie: onderzoek na aan-

vangsdatum exploitatie;
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De inspectie in het kort

De inspecteur vormt een oordeel aan de hand van: 

•  documentenonderzoek, waaronder het reglement 

van de oudercommissie, het pedagogisch beleids-

plan, de risico-inventarisatie en de Verklaring(en) 

Omtrent het Gedrag; 

•  de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar 

kinderen kunnen komen; 

•  observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, 

onder meer naar aanleiding van het pedagogisch 

beleidsplan; 

•  gesprekken met de pedagogisch medewerkers over 

hun werkwijze;

•  een gesprek met de locatieverantwoordelijke over 

de werkwijze op het kindercentrum of bij de peu-

terspeelzaal;

•  schriftelijk of persoonlijk contact met de ouder-

commissie. 

Aan de hand van de bevindingen komt de inspecteur 

tot een afgewogen oordeel of uw kindercentrum of 

peuterspeelzaal wel of niet voldoet aan de landelijke 

kwaliteitseisen.



• jaarlijks: regulier onderzoek; 

• bij geconstateerde tekortkomingen: nader onderzoek;

•  na een signaal of bijvoorbeeld op basis van gemeentelijk 

beleid: incidenteel onderzoek.

Onderzoek voor registratie 

Wanneer u bij de gemeente een aanvraag doet voor 

registratie van een nieuw kindercentrum, geeft de 

gemeente deze aanvraag door aan de GGD. De 

gemeente moet binnen tien weken na de aanvraag 

besluiten of uw kindercentrum in het Landelijk Register 

Kinderopvang wordt opgenomen. Dit besluit wordt 

genomen op basis van de bevindingen van de GGD. 

Binnen die periode van tien weken voert de GGD-

inspecteur het onderzoek voor registratie uit. De inspec-

teur stelt allereerst vast of er sprake is van kinderopvang 

in de zin van de wet. Is dat zo, dan onderzoekt de 

inspecteur of op dit moment redelijkerwijs kan wor-

den aangenomen dat u aan de kwaliteitseisen zult 

voldoen op het moment dat u daadwerkelijk kinderen 

gaat opvangen. Als dat het geval is zal de inspecteur 

de gemeente positief adviseren over opname in het 

Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente neemt 

hierover een beslissing. Pas na een positief besluit van 

de gemeente wordt de locatie in het Landelijk Register 

Kinderopvang opgenomen en kan de nieuwe kinderop-

vang beginnen. Het onderzoek voor registratie kan ook 

als gevolg hebben dat de exploitatie uitgesteld moet 

worden als u de zaken (nog) niet op orde heeft. 

Deze procedure geldt ook voor de peuterspeelzalen 

vanaf het moment dat deze landelijk geregistreerd wor-

den.

Onderzoek na aanvangsdatum exploitatie 

Nadat het kindercentrum of de peuterspeelzaal van start 

gegaan is, volgt binnen drie maanden dit eerste reguliere 

onderzoek. Op dat moment moet uw kinder centrum 

of peuterspeelzaal aan alle kwaliteitseisen voldoen. Er 

zijn twee uitzonderingen: het pedagogisch beleidsplan 

en het reglement van de oudercommissie moeten uiter-

lijk binnen zes maanden na de aanvraag vastgesteld 

worden. Zijn beide documenten bij dit eerste reguliere 

onderzoek nog niet af, dan geeft de inspecteur daar-

over nog geen negatief oordeel. Dit onderzoek is verder 

hetzelfde als het reguliere onderzoek. Het enige verschil 

– en vandaar de andere naam – is dat het binnen drie 

maanden na de start van de exploitatie plaatsvindt. 

Regulier onderzoek 

Het reguliere onderzoek is de meest voorkomende 

inspectievorm. Deze vindt jaarlijks plaats en kan aange-

kondigd of onaangekondigd plaatsvinden. Tijdens dit 

onderzoek verzamelt en ordent de inspecteur informatie 

en beoordeelt alle inspectie-items die bij een specifieke 

opvangvorm horen.

Nader onderzoek

Nader onderzoek3 wordt ingezet als tijdens een 

eerder onderzoek tekortkomingen zijn geconstateerd. 

Dit onderzoek is gericht op de voorwaarden waaraan 

tijdens een vorig onderzoek niet werd voldaan. De 

inspecteur toetst of uw kindercentrum of peuterspeel-

zaal nu wel aan deze voorwaarden voldoet. 

Incidenteel onderzoek 

Incidenteel onderzoek vindt veelal onaangekondigd 

plaats. Dit onderzoek wordt ingezet in de volgende  

situaties: 

Onderzoek na een signaal 

Onder andere gemeenten, ouders, buurtgenoten of 

andere toezichthouders kunnen melden dat een kinder-

centrum of peuterspeelzaal niet voldoet aan de kwali-

teitseisen of dat er iets anders mis is. Na overleg tussen 

de gemeente en GGD kan besloten worden een extra 

3  Voor nader onderzoek wordt in de praktijk vaak de term herinspectie 
gebruikt. 
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onderzoek uit te voeren om vast te stellen of er inder-

daad sprake is van een overtreding. 

Onderzoek op specifieke onderwerpen

Gemeenten kunnen besluiten om een jaar extra aan-

dacht aan een bepaald aspect van de kinderopvang te 

besteden, zoals het binnenmilieu of de beroepskracht-

kindratio. De GGD krijgt dan bijvoorbeeld de opdracht 

om alle kindercentra in een jaar extra te toetsen op dat 

onderwerp. Of om een steekproef daarop uit te voeren. 

Dit onderzoek is dus gericht op een deel van de items 

uit het toetsingskader en niet op het hele toetsings-

kader. 

Risicogestuurd toezicht in de kinderopvang

Er zijn kindercentra waarvan uit inspecties van voor-

gaande jaren bekend is dat hun opvang voldoet aan de 

kwaliteitseisen. Maar er zijn ook kindercentra waar bij 

herhaling aandachtspunten geconstateerd worden. Om 

meer toezicht op maat op de kwaliteit in de kinderop-

vang mogelijk te maken is in 2009 gestart met een lan-

delijk model voor risicogestuurd toezicht. De insteek is 

intensiever te inspecteren waar dat nodig is, en minder 

intensief waar gebleken is dat dit kan. Daarbij worden 

juist die voorwaarden getoetst, die het meest direct 

bijdragen aan kwaliteit, zoals de pedagogische praktijk, 

de beroepskracht-kindratio en veiligheid en gezondheid. 

Deze zogenoemde kernzaken zijn in overleg met onder 

andere de branchepartijen bepaald. Bij risicogestuurd 

toezicht vinden de inspecties veelal onaangekondigd 

plaats. Dit geeft een realistischer beeld van de dagelijkse 

praktijk dan een bezoek op afspraak.

 

 

Innovaties in het toezicht

Binnen het toezicht vindt continu vernieuwing plaats. 

Twee voorbeelden van recente innovaties:

Vervolginspectie Pedagogisch Domein

Voor een nadere beoordeling van de pedagogische prak-

tijk is de Vervolginspectie Pedagogisch Domein ontwikkeld. 

De inspecteur zet deze in bij twijfel aan het voldoen van 

één of meerdere indicatoren. 

Inspectiearrangement voor koepelorganisaties 

Koepelorganisaties kunnen met de GGD een inspectie-

arrangement afsluiten. Hierin wordt vastgelegd welke 

documenten gelden als centraal beleid. Daarover wordt 

eenmalig een centraal oordeel gegeven. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw  

lokale GGD.
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De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving 

van de Wet kinderopvang. Zij dient op te treden 

als houders de wet- en regelgeving niet naleven. 

Hoe een gemeente de wet handhaaft, kan per 

gemeente verschillen.   

De gemeente besluit over de handhavingsmaatregelen 

en de acties die daarbij horen op basis van het advies 

van de GGD. Dit advies vloeit voort uit het inspectie-

rapport van de GGD en het daarin opgenomen oordeel 

of u al dan niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de 

Wet kinderopvang. 

Een overtreding, en dan? 

Gemeentelijke handhaving 

Voldoet een houder niet aan de kwaliteitseisen, dan 

heeft de gemeente diverse sanctiemogelijk heden. De 

gemeente besluit op basis van het inspectierapport, 

de wet- en regelgeving en het gemeentelijke handha-

vingsbeleid welke maatregelen worden ingezet. Dat kan 

variëren van een aanwijzing tot het opleggen van een 

bestuurlijke boete. Als het niet verantwoord is maatre-

gelen uit te stellen, kan in het uiterste geval besloten 

worden tot directe (tijdelijke) sluiting van de opvang. 

In het handhavingsbeleid kan de gemeente vastleg-

gen hoe ze omgaat met overtredingen van de Wet 

kinderopvang. Dan weten houders, inspecteurs en 

ouders precies waar ze aan toe zijn. De Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten heeft hiervoor een model 

ontwikkeld. Bij uw gemeente kunt u navragen hoe 

het gemeentelijke handhavingsbeleid eruitziet. Veel 

gemeenten publiceren dit beleid op hun website.

Soms handhaving door de GGD 

In uitzonderlijke gevallen kan de GGD (een deel) van 

de opvang direct stilleggen door middel van een schrif-

telijk bevel. Dat kan alleen als de inspecteur vindt dat 

de kwaliteit van de opvang bij een kindercentrum of 

peuter speelzaal zodanig tekortschiet, dat maatregelen 

niet uitgesteld kunnen worden. In een bevel beschrijft 

de inspecteur onder andere:

•  op welke punten een houder niet of onvoldoende  

voldoet aan de voorschriften;

•  de maatregelen die een houder moet nemen in  

verband met de geconstateerde overtredingen;

•  de termijn waarbinnen de houder de maatregelen moet 

nemen en hoe dit vervolgens wordt gecontroleerd. 

Sanctiemogelijkheden gemeenten 

•  aanwijzing. De gemeente geeft in de aanwijzing 

aan wat de geconstateerde overtredingen zijn, 

welke maatregelen de houder moet nemen en  

binnen welke termijn dat moet zijn gebeurd.  

Ook wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn 

van bezwaar en beroep; 

• exploitatieverbod;

• verwijdering uit het register;

• last onder bestuursdwang;

• last onder dwangsom;

• opleggen van een bestuurlijke boete.

Wat betekent handhaving voor u? 17
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Het kan voorkomen dat u een klacht hebt over het 

toezicht door de inspecteur of over de handhaving 

door de gemeente. Dan kunt u bij de GGD en de 

gemeente terecht. De klachtenprocedures kunnen 

per GGD en per gemeente verschillen.    

In elke samenwerking bestaan wederzijdse verwachtin-

gen over hoe goed met elkaar om te gaan. 

Klachten ontstaan in situaties waarin die verwachtingen 

uiteenlopen of als er negatieve ervaringen zijn.

Door in gesprek te gaan met betrokkenen kunt u uw 

klacht bespreekbaar maken. Indien dit niet leidt tot een 

oplossing kunt u een klacht indienen. 

Als houder kunt u een klacht indienen over het gedrag 

van de inspecteur. Dat kan bij uw regionale of lokale 

GGD. De klacht wordt dan behandeld volgens de 

klachten procedure van die GGD. De procedure kunt 

u bij uw GGD opvragen. Een klacht indienen over het 

inspectierapport op zich is niet mogelijk.

Wilt u een klacht indienen over de behandeling door de 

gemeente dan kan dat meestal via een gemeentelijke 

klachtenprocedure of een gemeentelijke ombudsman. 

U kunt bij hun gemeente navragen hoe het beleid in dit 

opzicht is. 

Wilt u bezwaar maken tegen een handhavingsbesluit 

van de gemeente, dan kunt u tegen dat besluit bezwaar 

aantekenen, en daarna eventueel in beroep gaan bij 

de administratieve rechter. Totdat die rechter anders 

beslist, geldt het besluit van de gemeente. U moet zich 

daar dan aan houden. Om de uitvoering van een besluit 

gedurende uw bezwaar of beroep op te schorten, moet 

u naast bezwaar of beroep bij de voorzieningenrechter 

een voorlopige voorziening aanvragen.

Een klacht over toezicht of handhaving? 19
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Tal van organisaties zijn betrokken bij de kwaliteit 

van de kinderopvang. Via onderstaand overzicht 

ziet u snel waar u terechtkunt met uw specifieke 

vragen.     

Inhoudelijke informatiebronnen

Antwoord voor bedrijven

De overheid heeft voor de voorlichting aan bedrijven 

www.antwoordvoorbedrijven.nl ingericht. Deze site 

maakt ondernemers wegwijs in bijvoorbeeld regels, 

vergunningen, subsidies en belastingen. Voor de kin-

deropvang (bijvoorbeeld bij de start van een kindercen-

trum) is er de pagina Branchewijzer Kindercentra en 

gastouderopvang. Dit geeft praktische informatie over 

wat u zoal moet doen voor het bieden van kwalitatief 

goede kinderopvang. Bijvoorbeeld hoe u een Verklaring 

Omtrent Gedrag aanvraagt, wat uw verplichtingen zijn 

bij het maken van een risico-inventarisatie, of wat de 

beroepskracht-kindratio inhoudt en waar u daar meer 

informatie over kan vinden. Antwoord voor bedrijven 

is voor ondernemers dé bron voor informatie over de 

kinderopvang. U vindt er antwoord op de meest uiteen-

lopende vragen.

 

Databank kinderopvang

www.databankkinderopvang.nl is een informatiebron 

voor houders. De site bevat uitgebreide informatie 

over bijvoorbeeld bedrijfsvoering, pedagogiek en wet-

ten en regels. De Branchevereniging Ondernemers in 

Kinderopvang heeft de kennisbank ontwikkeld, met 

financiering vanuit OCW.

 

Branche- en belangenverenigingen

BOinK 

www.boink.info is de site van de belangenvereniging 

van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen 

BOinK. De informatie op deze site is gericht op ouders. 

Branchevereniging Ondernemers in de 

Kinderopvang

www.kinderopvang.nl is de site van de Branche-

vereniging Ondernemers in de Kinderopvang. Deze  

vereniging behartigt de belangen van Nederlandse 

ondernemers die professionele opvang bieden aan  

kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Op de 

site vindt u onder meer beknopte informatie over de 

Wet kinderopvang. 

MOgroep

www.mogroep.nl is de site van de MOgroep, de 

brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. U kunt 

hier direct kiezen voor ‘MOgroep Kinderopvang’. 

Voor peuterspeelzaalwerk kiest u ‘MOgroep Welzijn & 

Maatschappelijke Dienstverlening’. 

Werkgeverschap

FCB 

www.fcbkinderopvang.nl is de site van FCB. FCB onder-

steunt organisaties en werknemers in de kinderopvang 

met producten en diensten op het gebied van arbeidsom-

standigheden, opleiding, personeelsbeleid en onderzoek. 

Hier is onder andere veel informatie te vinden over de CAO 

Kinderopvang. Bijvoorbeeld in een lijst met veelgestelde vra-

gen. Via de site kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief 

van FCB.
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CAO

Bij de CAO zijn FCB, de brancheorganisaties en de vak-

bonden betrokken. 

Kindercentra en gastouderbureaus vallen onder de CAO 

Kinderopvang. Peuterspeelzalen vallen onder de CAO 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. 

De websites van de betreffende vakbonden zijn: 

Abvakabo FNV: www.abvakabo fnv.nl, CNV publieke 

zaak: www.cnvpubliekezaak.nl, en Vakbond De Unie: 

www.unie.nl.

Lokaal

Uw gemeente 

Op de website van uw gemeente vindt u informatie over 

het handhavingsbeleid in uw gemeente. Als handreiking 

voor gemeenten heeft de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten het document ‘Kwaliteit handhaven in de 

kinderopvang. Op weg naar een transparant handha-

vingsbeleid’ ontwikkeld. Deze vindt u op www.vng.nl. 

Uw GGD

Ook op de website van uw GGD kunt u terecht voor 

informatie over het toezicht op de kinderopvang. Op 

www.ggd.nl kunt u de site van uw GGD opzoeken. Een 

aantal GGD’en geeft een nieuwsbrief uit voor houders. 

Inspectierapporten

Veel gemeenten en GGD’en maken de inspectie-

rapporten via hun websites openbaar. 

Inspectierapporten zijn eveneens beschikbaar via  

www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Landelijke overheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De Wet kinderopvang is in 2005 tot stand gekomen

vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid. Vanaf 2006 is de verantwoordelijkheid 

voor de kwaliteit van de kinderopvang belegd bij het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Sinds oktober 2010 valt het beleidsterrein kinderop-

vang opnieuw onder het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. Op www.rijksoverheid.nl vindt u 

informatie van de rijksoverheid over het beleidsterrein 

kinderopvang.

De Wet kinderopvang is te vinden op  

www.wetten.overheid.nl. 

Inspectie van het Onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl is de site van de Inspectie 

van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs 

voert het zogeheten tweedelijns toezicht uit. Jaarlijks 

publiceert de Inspectie van het Onderwijs over de resul-

taten van toezicht en handhaving door gemeenten en 

GGD’en. Rapporten zijn openbaar op deze site.  

Landelijk Register Kinderopvang

Het Landelijk Register Kinderopvang is beschikbaar via 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl. In dit register 

worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor  

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gast-

ouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen 

van de Wet kinderopvang.  
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