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Onderwerp: Jaarverantwoording handhaving kinderopvang 2021

Geachte leden van de raad,

Wij dienen jaarlijks bij de Inspectie van het Onderwijs de handhaving van de kinderopvang te 
verantwoorden. Voor onze jaarverantwoording van 2020 hebben wij een brief ontvangen van de 
Inspectie van het Onderwijs. In deze brief staat dat nader onderzoek niet nodig is en dat wij onze 
status A behouden (de hoogste status). Op 3 mei 2022 hebben wij de jaarverantwoording voor 2021 
vastgesteld. In de bijlage vindt u deze verantwoording.
 
GGD Groningen inspecteert kinderopvanglocaties en rapporteert aan ons. Als de GGD adviseert te 
handhaven, zijn wij aan zet om daadwerkelijk te handhaven. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
houdt bij of wij aanvragen op tijd afhandelen en wat er gebeurt na een handhavingsadvies van de 
GGD.
 
Net als 2020 was 2021 een uitzonderlijk jaar. Vanwege de coronamaatregelen hebben we niet aan 
alle wettelijke voorwaarden voldaan. Alle kinderopvanglocaties behalve gastouders moeten jaarlijks 
worden geïnspecteerd. Dat is in 2021 niet gelukt omdat GGD Groningen een deel van het jaar geen 
inspecties kon uitvoeren. De Inspectie van het Onderwijs houdt rekening met deze bijzondere 
omstandigheid.
 
Hieronder staat onze toelichting bij de jaarverantwoording:

Invloed coronamaatregelen
 
We moeten jaarlijks alle gastouderbureaus, buitenschoolse opvangcentra en kinderdagverblijven 
laten inspecteren. GGD Groningen kon vanwege de coronamaatregelen echter niet alle inspecties 
uitvoeren. Samen met GGD Groningen hebben we de volgende prioriteiten gesteld:

1. de onderzoeken voor en na registratie, nadere onderzoeken en incidentele onderzoeken;
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2. alle locaties met een hoog risicoprofiel (rood en oranje);
3. bezoeken van voorzieningen die in 2020 niet zijn bezocht;
4. we moeten jaarlijks een aantal bestaande gastouders inspecteren. We hebben prioriteit 

gegeven aan deze steekproef.
 
GGD Groningen heeft in 2021 een jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij 42 van de 57 voorzieningen. Het 
is wel gelukt om alle nieuwe gastouders te inspecteren. Ook heeft GGD Groningen 18,4% van de 
bestaande gastouders geïnspecteerd. Dit is ruim boven onze norm van 15%. De wettelijke 
minimumnorm is 5%.
 
Handhaving
 
GGD Groningen heeft in 2021 20 tekortkomingen geconstateerd. In de meeste gevallen konden deze 
worden opgelost met een herstelaanbod. Dat betekent dat de GGD de houder de mogelijkheid geeft 
om tekortkomingen op te lossen. Wij handhaven meestal niet na een succesvol herstelaanbod.
 
In totaal heeft GGD Groningen ons bij 8 tekortkomingen geadviseerd te handhaven. Deze 
tekortkomingen zijn geconstateerd bij in totaal 5 voorzieningen. In 4 gevallen hebben we 
gehandhaafd. In 1 geval was er sprake van een succesvol herstelaanbod en hebben we niet 
gehandhaafd.
 
In 2 gevallen hebben we niet gehandhaafd bij een buitenschoolse opvang. De reden hiervoor is dat 
een andere voorziening van dezelfde houder dezelfde tekortkomingen had. Deze tekortkomingen 
waren locatie-overschrijdend. We hebben daarom bij de ene locatie gehandhaafd en bij de andere 
niet.
 
In 1 geval hebben we niet gehandhaafd bij de houder van een gastouderbureau. Zij behoorde tot de 
risicocategorie voor COVID-19 en kon haar gastouders niet bezoeken. Wel heeft zij zoveel mogelijk 
digitaal contact gehouden met haar gastouders. Vanwege deze verzachtende omstandigheid hebben 
we niet gehandhaafd.
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