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Aan de leden van de raad,
Door middel van deze brief informeren wij u graag over het uitgevoerde toezicht en de
handhaving in het kader van de Wet kinderopvang in 2019 en de opgave hiervan aan de
Inspectie van het Onderwijs.
Aanleiding
Gemeenten zijn naast het registreren van kinderopvangorganisaties, ook verantwoordelijk
voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. Om gemeenten bij het
vaak ingewikkelde handhavingsproces te ondersteunen, maken we gebruik van de
applicatie de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR). Uit dit systeem wordt jaarlijks een
rapport gegenereerd, het jaarverslag. Met deze informatie kan de gemeente haar eigen
situatie vergelijken in de relatie tot het landelijk beleid. Ten opzichte van het landelijk beleid
scoren wij hoog op de termijn van registratie, handhaving en de inspecties die zijn
uitgevoerd.
Op grond van de Wet kinderopvang is de gemeente verplicht jaarlijks verslag uit te brengen
aan de gemeenteraad – en in afschrift aan de Minister – over het toezicht en de handhaving
bij kinderopvang in de gemeente. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt de informatie uit
het eerder genoemde gemeentelijke jaarverslag (die via de website van de
onderwijsinspectie wordt ingediend) om een "Landelijk Oordeel" over het toezicht en de
handhaving Kinderopvang op te stellen. Daarnaast wordt de informatie uit het jaarverslag
door de Minister ook gebruikt bij de beleidsontwikkeling op dit terrein.
Voor Zwijndrecht hebben wij in 2019 afgesproken om bij alle locaties kinderopvang de
meldcode kindermishandeling mee te nemen in de te toetsen items. Na inspectie blijkt dat
medewerkers van alle locaties goed bekend zijn met de meldcode. Dit geldt ook voor de
gastouderopvang. Verder hebben we afgesproken om zoveel mogelijk gastouders te
bezoeken op jaarbasis, omdat de kwaliteit bij gastouders net zo belangrijk is als de kwaliteit
in de kinderopvang. Bij de 5 % die vanuit het rijk wordt aanbevolen, zou het betekenen dat
een gastouder maar 1 keer per 2- 3 jaar bezocht zou worden. Het streven is om de
komende jaren naar 100% inspectie gastouderopvang te gaan en alle gastouders jaarlijks
een inspectiebezoek willen brengen.

portefeuillehouder:
informatie:
telefoon:
e-mail:
bijlagen:
ter inzage:

Meij, R. de
Inge Parlevliet
078 770 36 99
i.parlevliet@zwijndrecht.nl
1

Pagina

2 van 3

Ten opzichte van de landelijke norm kunnen we constateren dat we op alle items het goed
doen. In onderstaande rapportage zal dit meegenomen worden.
Toezicht en Handhaving 2019
De inspectie van het Onderwijs heeft het model voor het gemeentelijk jaarverslag
geïntegreerd in de website van de onderwijsinspectie. Uit het jaarverslag moet blijken:
 Of alle verplichte onderzoeken zijn uitgevoerd in 2019;
 Of er is gehandhaafd wanneer dit nodig was, en of deze handhaving succesvol is
geweest (heeft geleid tot herstel).
Situatie Zwijndrecht
In Zwijndrecht is een breed scala aan opvangvoorzieningen te vinden (per 31-12-2019)
Een aantal van deze voorzieningen zijn integraal kindcentra geworden vanuit PIT
Kinderopvang. Dat betekent dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de
leeftijdsgroepen. Waren er eerst nog locaties apart voor dagopvang 0-4 jaar; 2-4 jaar en 412 jaar, is dat nu meer geïntegreerd en zoveel mogelijk verbonden aan een school.







7 geregistreerde locaties voor dagopvang en peuteropvang (0-4 jaar)
14 geregistreerde locaties voor dagopvang, peuteropvang buitenschoolse opvang
(2-13 jaar)
7 geregistreerde locaties voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang
(0-13 jaar)
1 geregistreerde locaties voor buitenschoolse opvang 4-13 jaar)
2 geregistreerde locaties voor peuteropvang (2-4 jaar)
46 geregistreerde gastouders (die kinderen uit zowel Zwijndrecht als uit andere
gemeenten opvangen)

Ten opzichte van 2018 zijn de volgende wijzigingen in 2019 te zien:
 Een afname van 11 locaties voor gastouderopvang;
 Voor wat betreft de andere opvanglocaties is het onderscheid in leeftijdsgroepen
gekomen en geeft dat de verschuiving weer in dagopvang/ peuteropvang en
buitenschoolse opvang.
Afhandeling aanvragen
Het percentage op tijd afgehandelde aanvragen staat op 100%. Dit betekent dat alle
aanvragen voor registratie van opvang binnen de daarvoor geldende termijn (10 weken)
afgehandeld zijn. Landelijk staat dit percentage op 97,4%.
Uitvoering inspecties
 Het aantal geïnspecteerde locaties KDV (kinderdagopvang), BSO( buitenschoolse
opvang), PSO (peutersopvang) en staat op 100%. Van de in totaal 39 locaties zijn er
ook 39 locaties geïnspecteerd.


De uitvoering van inspecties bij nieuwe gastouders staat op 100 %. Elke nieuwe
voorziening voor gastouderopvang dient voor registratie geïnspecteerd te worden. Er
zijn 8 nieuwe VGO-locaties geïnspecteerd. Landelijk staat dit percentage op 99,9%.
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De uitvoering van inspecties bij bestaande gastouders staat op 51,4%. Dit is meer
dan de norm van 5%. In Zwijndrecht hebben we de norm op 40% gezet, zodat er
meer toezicht is op de kwaliteit van de gastouders .Landelijk staat dit percentage op
18,7%
Op het moment dat de Dienst Gezondheid en Jeugd opdracht kreeg voor de
inspecties waren er 46 gastouders in Zwijndrecht. Omdat de gemeente Zwijndrecht
uitgaat van het inspecteren van 40% zouden er 19 gastouders in 2019 geïnspecteerd
worden. Dit is ook gebeurd. Van de 46 gastouders hebben in de loop van het jaar 12
gastouders zich uitgeschreven.

Handhaving
De Gemeente heeft 99,4% beoordeeld zonder tekortkoming. Dat betekent dat het overgrote
deel van de locaties voldoet aan de inspectie eisen.
Slechts in 0,6% van de eisen wordt niet voldaan. Op deze voorwaarden is gehandhaafd.
In 7 van de gevallen hebben wij een handhavingstraject gestart. Alle items zijn hersteld.
Verantwoording
Opgave van het uitgevoerde toezicht en de handhaving in het kader van de Wet
kinderopvang in 2019 zal verzonden worden naar de Inspectie van het Onderwijs. De
gegevens zullen besproken worden met de desbetreffende gemeente en gepubliceerd
worden op de website van de Inspectie Onderwijs.

Hoogachtend,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

