Memo

:

Aan

Alle gemeentes in de regio Noord- Holland Noord

Van

:

GGD Hollands Noorden, Paulien Rustenburg, teamleider Toezicht kinderopvang

Afdeling

:

Toezicht kinderopvang

Telefoon/e-mail

:

06-29511532/ prustenburg@ggdhn.nl

Datum

:

8 april 2021

Onderwerp

:

Toezicht Kinderopvang 2021

Toezicht kinderopvang 2021
In maart 2021 is een Denklijn Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2021 opgesteld door VNG, GGD GHOR en
de Inspectie van het Onderwijs.
In deze denklijn staat beschreven dat het van belang is dat de GGD per gemeente in kaart brengt wat er tot nu
toe aan toezicht is uitgevoerd en dat er bekeken wordt hoeveel capaciteit de GGD voor de uitvoering van het
toezicht naar verwachting beschikbaar heeft en welke werkzaamheden nog gedaan moeten worden dit jaar,
zodat een prioritering kan worden vastgesteld.
Op basis van deze Denklijn hebben wij een prioritering vastgesteld.
Via deze memo willen we u informeren over het toezicht kinderopvang in 2021 door GGD Hollands Noorden.
Vanwege de lockdown was de kinderopvang begin 2021 gesloten.
Kinderdagverblijven (KDV)
De voorzieningen voor dagopvang zijn vanaf maandag 8 februari 2021 open gegaan.
Buitenschoolse Opvang (BSO)
De voorzieningen voor buitenschoolse opvang blijven gesloten tot in ieder geval 20 april 2021.
Kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen en kinderen in een kwetsbare positie
kunnen voor de reguliere uren wel gebruik maken van noodopvang bij hun reguliere BSO locatie.
Gastouders (GO) en Gastouderbureaus (GOB’s)
Voorzieningen voor gastouderopvang zijn open, voor alle leeftijdscategorieën.
De eerste weken van 2021 stonden voor de toezichthouders kinderopvang in het teken van het voeren van
houdergesprekken met alle houders (wat tegelijkertijd een vinger aan de pols-gesprek was),
gemeentegesprekken en het doornemen/ afstemmen van documenten van de houders met de collega’s die
deze houder ook gaan inspecteren.
GGD GHOR heeft op 5 februari, in afstemming met het ministerie van SZW en de VNG, een document
‘Kaders voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in verband met corona’ opgesteld.
Hierin staat beschreven dat het primaire uitgangspunt is dat toezicht zonder locatiebezoek, dus op afstand,
wordt uitgevoerd.
Op 15 februari 2021 zijn de toezichthouders kinderopvang van GGD Hollands Noorden gestart met het
uitvoeren van toezicht op afstand bij kinderdagverblijven.
Vanwege de lockdown zijn nog geen gastouders op locatie bezocht.
Via deze memo willen we u informeren over het toezicht kinderopvang in 2021, waarin we verschillende
scenario’s hebben uitgewerkt.
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Werkwijze toezicht op afstand
De toezichthouder belt met de locatieverantwoordelijke om aan te geven dat een onderzoek op documenten
wordt uitgevoerd. In het telefoongesprek vragen we uit hoe de locatie draait en of er wijzigingen zijn ten
opzichte van het laatste onderzoek. Vervolgens wordt een e-mail gestuurd met het verzoek binnen 5
werkdagen diverse documenten in te sturen.
Bij locaties met een rood en oranje risicoprofiel wordt tevens een interview (telefonisch of via Teams) met een
beroepskracht uitgevoerd.
Aan de hand van de verkregen informatie wordt de beoordeling door de toezichthouder in de GIR in een
inspectierapport verwerkt.
Prioritering toezicht op afstand gedurende de huidige lockdown (KDV’s open, BSO’s gesloten):
1.

Onderzoeken voor registratie (OVR) / Onderzoeken Na registratie (ONR)/ Nader Onderzoeken (NO)/
Incidenteel Onderzoek.

2.

De locaties die in januari 2020 tot en met maart 2020 zijn bezocht voor een jaarlijks onderzoek;

3.

De locaties die vanaf april 2020 tot en met 31 december zijn bezocht voor een jaarlijks onderzoek.

Uitgangspunten:
•

Een locatie wordt maximaal 1 kalenderjaar niet fysiek bezocht, waarbij tijdens het laatste onderzoek
de pedagogische praktijk is beoordeeld;

•

Een particulier met 1 locatie krijgt in 2021 een locatiebezoek (wanneer dit mogelijk is);

•

Van een particulier met meer dan 1 locatie wordt in 2021 minimaal 1 locatie fysiek bezocht;

•

Toezicht op afstand: onderzoeken worden afgesloten, dit geldt tevens voor VE locaties met een groen
risicoprofiel. Dit betekent dat er geen pedagogische observatie wordt uitgevoerd;

•

Locaties Voorschoolse Educatie (VE) met een geel risicoprofiel met tekortkomingen op VE later worden
later in 2021 fysiek bezocht;

•

VE locaties met een geel risicoprofiel zonder tekortkoming op VE krijgen toezicht op afstand, het
onderzoek wordt afgesloten;

•

NO/ IO: Of een locatiebezoek nodig is, blijft de afweging van de toezichthouder;

•

Het is van belang om de lopende handhavingstrajecten zorgvuldig af te werken;

•

Team toezicht kinderopvang heeft voldoende capaciteit om alle geplande onderzoeken in 2021 uit te
voeren. (Dat is op 1 april 2021 inderdaad het geval en zal rond 1 juli opnieuw bekeken worden).

Prioritering verlenging lockdown en BSO’s open:
1.

OVR/ONR/ NO/ IO

2.

Jaarlijks onderzoek BSO met Rood en Oranje risicoprofiel;

3.

Jaarlijks onderzoek KDV en BSO van koepels met Groen en Geel risicoprofiel die in 2020 van januari

4.

Jaarlijks onderzoek KDV en BSO van koepels met Groen en Geel risicoprofiel die in 2020 van april 2020

5.

Jaarlijks Onderzoek met een Groen en Geel risicoprofiel van een Particuliere houder met twee (of meer)

2020 tot en met maart 2020 bezocht zijn;
tot en met december 2020 bezocht zijn;
locaties.
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Priotitering bij opheffing lockdown
Bij veiligheidsniveau ernstig en zeer ernstig (fase 3 en 4 van de Risicokaart van het Corona dashboard)
doorgaan zoals prioritering hierboven beschreven.
Prioritering toezicht op locatie bij veiligheidsniveau 1 en 2:
1.

OVR/ ONR/ NO/IO/locaties zonder Risicoprofiel/Steekproef Gastouders (5%) en Quickscan;

2.

Locaties met een Rood/Oranje risicoprofiel die in 2021 toezicht op afstand hebben gehad;

3.

Locaties van een Particulier (met 1 locatie) met een groen/geel risicoprofiel;

4.

Locaties van een Particulier (met meerdere locaties) met een groen/geel risicoprofiel;

5.

Locaties met een groen/geel risicoprofiel welke geen toezicht op afstand hebben gehad (van koepels);

6.

Locaties met een geel en groen risicoprofiel die in 2021 toezicht op afstand hebben gehad: incidenteel
onderzoek doen op pedagogische praktijk.

Randvoorwaarden voor toezicht op locatie:
•

GGD/GHOR Nederland geeft positief advies voor fysiek toezicht middels een locatiebezoek;

•

Afdeling Infectieziektebestrijding van GGD HN geeft positief advies voor toezicht middels een
locatiebezoek.

Per gemeente laten we u weten welk aantal inspectiebezoeken in het eerste kwartaal van 2021 zijn uitgevoerd.
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,

Paulien Rustenburg
Teamleider Toezicht Kinderopvang
GGD Hollands Noorden
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