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Tips m.b.t. inspecties en handhaving in de kinderopvang  

Inleiding 
De GGD toetst of en hoe u zich aan de wettelijke kwaliteitscriteria houdt. Deze minimum eisen zijn 
vastgelegd in de Wet Kinderopvang, het Besluit Kwaliteit Kinderopvang en de Regeling Kwaliteit 
Kinderopvang. De GGD beoordeelt de organisatie, administratie en de locatie op diverse inspectie 
domeinen m.b.v. een speciaal hiervoor ontwikkeld toetsingskader en op basis van een risicoprofiel per 
locatie. De bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport samen met een eventueel 
handhavingsadvies. De gemeente is de handhavende instantie.  
 
Zaken op orde en goede voorbereiding 
Ga proactief na of de administratieve/ juridische huishouding op orde is, voorkomen is altijd beter dan 
genezen. Bereid uw organisatie voor op een –meestal- onaangekondigde inspectie en zorg ervoor dat 
u tijdens een inspectie ter plekke bent of dat uw locatie- of regiomanager goed geïnstrueerd is.  
 
Documentatie en administratie  
Inspectiebezoeken zijn onaangekondigd; het is dus verstandig om contact op te nemen met de GGD 
om te vragen welke specifieke informatie er op de locatie aanwezig dient te zijn naast de RIV/G, de 
plannen van aanpak, actielijsten, protocollen, kind planning- en presentielijsten. Dit vergemakkelijkt 
en versnelt het inspectieproces. Voor het overige gelden de eisen uit de Regeling Wet Kinderopvang. 
M.b.t. VOG en diploma’s, zie hieronder. 
 
Risicoprofiel en handhavingsbeleidsplan 
Vraag het risicoprofiel van uw locatie(s) op bij de GGD, ken uw inspectieverleden en zorg ervoor dat u 
goed op de hoogte bent van de inhoud van het actuele handhavingsbeleidsplan in uw gemeente. 
Informeer bij de GGD of er in uw gemeente de mogelijkheid bestaat van Overleg en Overreding. Blijf 
op de hoogte van de overige wet- en regelgeving. Wijs binnen uw organisatie een persoon aan die 
hiervoor verantwoordelijk is. Wij informeren in onze nieuwsbrief periodiek over wijzigingen in de 
regelgeving. 
 
Klachten, meldingen en signalen 
Besteed met voorrang aandacht aan klachten en andere uitingen van ontevredenheid van ouders, (ex)-
personeelsleden, stagiaires en omwonenden. Blijf in gesprek en los problemen voortvarend op. Dit 
vermindert het risico van onnodige meldingen en klachten: die kunnen immers leiden tot onnodige 
inspecties en eventuele handhaving door de overheid. 
 
VOG, beroepskwalificaties en screening sollicitanten 
Zorg er (bij meerdere locaties) voor dat VOG’s en diploma’s centraal worden bewaard, periodiek 
worden geactualiseerd en bewaar (bij voorkeur digitale) afschriften hiervan per vestiging. Zorg ervoor 
dat u altijd referenties controleert. Vraag door! Doe dit ook bij uitzendkrachten. Neem in de 
arbeidsovereenkomst een clausule op waarin duidelijk staat dat de ingangsdatum pas ingaat na 
overlegging van een geldige VOG en een geldige beroepskwalificatie. Maak hierover ook altijd 
schriftelijke afspraken met het uitzendbureau. Controleer het diploma m.b.v. de bijlage bij de CAO 
Kinderopvang. Bij onduidelijkheden, neem altijd contact op met het FCB. 
 
Blijf uw personeel trainen 
Zorg er middels periodieke trainingen voor dat vestingmanagers, PM’ers, groepshulpen, stagiaires én 
administratief personeel op de hoogte zijn en blijven van de regelgeving, uw huisregels, uw 
pedagogisch beleid en protocollen en zijn dat ze goed geïnstrueerd zijn hoe om te gaan met de GGD 
en gemeente. Toets deze kennis en leg dit vast. 
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Rechten en plichten 
U dient altijd mee te werken aan een inspectie. Weet wat uw rechten en plichten zijn voor, tijdens en 
na een inspectie, welke vragen moet u beantwoorden en welke informatie moet u verstrekken.  Zorg 
ervoor dat de toezichthouder altijd duidelijk maakt in het rapport waarom en met welk doel de GGD 
onderzoek verricht. Is er sprake van een concrete aanleiding, zo ja welke? Is er een melding geweest 
of zijn er klachten ingediend? U mag van de toezichthouder verwachten dat hierop een duidelijk 
antwoord wordt gegeven. 
 
Beperking van de inspectielast 
De GGD dient de inspectielast te beperken tot hetgeen redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van 
haar bevoegdheden. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Beleidsregels Werkwijze Toezichthouder 
Kinderopvang zijn hierover duidelijk. Het komt wel eens voor dat het dossier van de GGD over een 
kinderopvangorganisatie incompleet is. Dat kan gebeuren, ga daarover geen gevecht aan. 
 
Is een inspectiebezoek ter plekke wel nodig?  
Zo nee, waarom wordt er dan geen gebruik gemaakt van een minder ingrijpende onderzoek-
bevoegdheid (zoals het telefonisch opvragen van documenten)?  
 
Wees –zo mogelijk- aanwezig tijdens een inspectiebezoek 
Zorg dat u (of de leidinggevende) tijdens het inspectiebezoek zelf aanwezig bent. Wees zoveel mogelijk 
aanwezig bij gesprekken van de GGD met pedagogische medewerkers en ander personeel. Het kan zijn 
dat de toezichthouder hier bezwaar tegen maakt. Ga hier dan verstandig mee om en zet de zaken niet 
onnodig op scherp.  
 
Maak een verslag van het inspectiebezoek 
Leg de gesprekken schriftelijk vast. Uit dit verslag wordt duidelijk wat er precies gevraagd is en welke 
antwoorden er zijn gegeven. Hiermee voorkomt u dat er op basis van anders niet controleerbare 
uitlatingen van medewerkers eventueel verregaande en mogelijk onjuiste conclusies worden 
getrokken door de toezichthouder. 
 
Bespreek met de GGD welke constateringen er gedaan zijn 
Ga aan het einde van het inspectiebezoek kort met de toezichthouder in gesprek. Vraag naar diens 
bevindingen en of er de mogelijkheid bestaat van Overleg en Overreding; in veel gemeenten is dit het 
geval. De GGD zal dan aangeven welke zaken er niet geheel in orde waren en geeft u dan een termijn 
voor het opsturen van verbeterde documenten die voorafgaand aan het opmaken van het concept 
inspectierapport nog kunnen worden beoordeeld.  
 
Bevestig gemaakte afspraken met de GGD schriftelijk en kom meteen in actie 
Zorg ervoor dat u gemaakte afspraken met de GGD meteen zelf schriftelijk bevestigt, houdt u hieraan 
en pak acties meteen op. Wacht hiermee niet totdat er een conceptrapport is opgemaakt. Maak 
optimaal gebruik van de mogelijkheid van Overleg en Overreding.  
 
Hoor en wederhoor 
Het is in beginsel aan u om te bepalen hoe de hoor en wederhoor moet plaatsvinden: schriftelijk, 
mondeling of telefonisch. Als er sprake is van meerdere te bespreken punten, dan is het verstandig om 
dit in een persoonlijk gesprek met de toezichthouder te doen. Zorg er dan voor dat u alles goed 
schriftelijk heeft vastgelegd en gebruik dit verslag tijdens het hoor en wederhoor gesprek. 
 
Hoor en wederhoor: alleen feitelijke onjuistheden? 
In de Beleidsregels Werkwijze Toezichthouder Kinderopvang staat dat de hoor en wederhoor beperkt 
blijft tot feitelijke onjuistheden. Wat feitelijke onjuistheden precies zijn, is soms diffuus. Het komt 
door de soms onduidelijke regelgeving soms voor dat er interpretatie verschillen ontstaan. Passend 
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ingerichte binnenruimte? Voldoende speelgoed?  Vaak gaat het om de conclusies van de 
toezichthouder en de wijze van onderbouwing van deze conclusies.  
 
Dien altijd een zienswijze in                            
Laat een concept van deze zienswijze intern of extern toetsen. Reageer bij overtredingen ook op het 
handhavingsadvies. Het rapport met de zienswijze vormt immers de basis voor gemeenten voor het 
nemen van eventuele handhavingsmaatregelen.  
 
Inhoud van de zienswijze 
Wees concreet en constructief. Geef bij terecht geconstateerde tekortkomingen of overtredingen 
duidelijk aan welke maatregelen u heeft genomen dan wel gaat nemen. Geef gemotiveerd en goed 
onderbouwd aan dat u het met bepaalde constateringen en conclusies van de toezichthouder niet 
eens bent. Onderbouw dit indien nodig met bewijsstukken. Reageer bij overtredingen ook op het 
handhavingsadvies. 
 
Geen hoor en wederhoor en zienswijze mogelijk bij nadere onderzoeken; per 1 juli 2013 
Per 1 juli 2013 is de Wet Kinderopvang (Wko) gewijzigd: vanaf die datum bestaat het recht op hoor en 
wederhoor en het indienen van een zienswijze alleen nog bij een concept inspectierapport naar 
aanleiding van een regulier (jaarlijks) onderzoek; een voor-inspectie (voor opening van een nieuwe 
locatie of overname) of een incidenteel onderzoek (na een klacht of een melding). Bij nadere 
onderzoeken in het kader van een handhavingstraject wordt door de toezichthouder een nader 
onderzoeksrapport opgesteld waarover geen hoor wederhoor mogelijk is bij de GGD en waarop bij de 
GGD geen zienswijze kan worden ingediend. Dit rapport wordt door de GGD opgestuurd naar de 
gemeente en vormt de basis voor eventuele verdere handhaving door de gemeente.  
 
Wat doe u als u een bevel of een aanwijzing krijgt? 
Ga na een bevel van de GGD of een aanwijzing van de gemeente voortvarend, maar vooral goed 
geïnformeerd te werk. Schakel deskundige hulp in, maak meteen een plan voor herstel van overtre-
dingen en let goed op herstel- en bezwaartermijnen. 
 
Houdt bij herstel van overtredingen uw adviseur goed en tijdig op de hoogte van ontwikkelingen en 
verwijs de GGD en gemeente bij vragen naar deze door. Dien tijdig een bezwaarschrift in en dien –
indien nodig- een verzoek in tot voorlopige voorziening bij de Rechtbank om de beschikking 
(bijvoorbeeld een last onder dwangsom, bestuurlijke boete of exploitatieverbod) van de gemeente te 
schorsen. 
 
Wat doe u als u een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete of exploitatieverbod  krijgt? 
Voorafgaand aan het opleggen een last onder dwangsom; een bestuurlijke boete of een 
exploitatieverbod  moet de gemeente u eerst een brief sturen, waarin de mogelijkheid wordt geboden 
om op de voorgenomen handhaving te reageren Neem daarvoor contact met een deskundige adviseur 
want dat voorkomt mogelijk de handhaving. 
 
Tenslotte 
Houdt uw contact met GGD en gemeente zo constructief en vriendelijk mogelijk. Schakel -indien nodig- 
op tijd deskundige hulp in.  
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