Memo

Aan

:

Gemeentes in de regio van GGD Hollands Noorden

Van

:

Paulien Rustenburg, teamleider team toezicht Kinderopvang

Telefoon/e-mail

:

06-29511532/ prustenburg@ggdhn.nl

Datum

:

8 juni 2021

Onderwerp

:

Toezicht kinderopvang 2021

Als vervolg op de Memo van 8 april j.l. informeren we u via deze Memo over het Toezicht Kinderopvang 2021.
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 zijn vanaf 20 april 2021 open gegaan.
Gastouders (GO) en Gastouderbureaus (GOB’s)
Voorzieningen voor gastouderopvang bleven 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.
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, wel werden Onderzoeken voor registratie
middels toezicht op afstand uitgevoerd.
De werkwijze en prioritering van Toezicht op afstand staat beschreven in de memo van 8 april 2021.
Op 1 juni is een landelijke kader ‘toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in verband met
Corona’ uitgebracht, welke is afgestemd met het ministerie van SZW en de VNG en geldt voor het toezicht op
alle voorzieningen en voor toezicht in alle GGD-regio’s.
Hierin staat beschreven:

De Rijksoverheid heeft met ingang van 5 juni 2021 verdere versoepelingen van de algemene
coronamaatregelen aangekondigd. De epidemiologische situatie verbetert. Mede daardoor ontstaat de
algemene indruk dat er op dit moment meer ruimte is om langzamerhand meer terug te gaan naar
toezicht op de reguliere wijze. Wel is het nog altijd van belang om de besmettingsrisico’s te beperken
door bijvoorbeeld zo weinig mogelijk personen te ontmoeten. Het nieuwe advies luidt daarom dat het
toezicht onder voorwaarden weer op locatie kan plaatsvinden.
Onderzoek op locatie, indien veilig en verantwoord
Het uitgangspunt is dat een inspectieonderzoek bij een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening
voor gastouderopvang ook door middel van een fysiek locatiebezoek kan plaatsvinden, indien dit naar
oordeel van de toezichthouder veilig en verantwoord is in verband met de volksgezondheid en de
eigen gezondheid. Zo moet het houden van voldoende afstand en volgen van de hygiënemaatregelen
op de locatie goed mogelijk zijn en wordt bij klachten van een bezoek afgezien.
Bij een locatiebezoek werkt de toezichthouder volgens het Advies Veilig op Inspectie.
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Memo

Start Onderzoek op locatie
GGD Hollands Noorden start deze week weer met het uitvoeren van onderzoeken op locatie.
Prioritering:
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 met een groen/geel risicoprofiel.

Doordat we de eerste 2 maanden van 2021 geen/ minder inspecties hebben kunnen uitvoeren en er een
collega uit dienst is gegaan, verwachten we dat we de 100% inspectienorm net niet zullen halen.
Vanzelfsprekend zullen we een prioritering aanhouden waarbij we insteken op het hebben van een zo goed
mogelijk zicht op de kwaliteit en verantwoorde kinderopvang.
We verwachten dat, net als in 2020, landelijk de inspectienorm van 100% in 2021 losgelaten zal worden.
Hierover zal in de loop van dit jaar meer bekend worden.
In het regio-overleg van 25 oktober zullen we u verder informeren over de stand van zaken en verwachtingen
voor het toezicht kinderopvang in 2021.
Nieuwe baan Paulien Rustenburg
Via deze weg wil ik meteen gebruik maken van de mogelijkheid om jullie te informeren dat ik per 1 juli 2021
uit dienst ga bij de GGD. Ik heb een nieuwe baan gevonden als coördinator van het roosterbureau bij
Hogeschool InHolland in Alkmaar. Na 20 jaar GGD heb ik zin in deze nieuwe uitdaging!
Op 28 juni heb ik mijn laatste werkdag.
Er is een vacature uitgezet voor een nieuwe teamleider. Na aanstelling van de nieuwe teamleider zult u
hierover verder geïnformeerd worden.
Het team toezicht is voor vragen te bereiken via uw contactpersoon (toezichthouder) of via
inspecties@ggdhn.nl
Hartelijk bedankt voor de samenwerking in de afgelopen jaren!
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,

Paulien Rustenburg
Teamleider Toezicht Kinderopvang
GGD Hollands Noorden
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