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Geachte houder en/of contactpersoon,
Het eerste half jaar van 2022 is bijna verstreken. Het kabinet heeft het grootste
gedeelte van de coronamaatregelen losgelaten en voor de kinderopvang
bestaan geen specifieke maatregelen meer. Desondanks horen we als Team
toezicht kinderopvang met regelmaat terug dat alle uitval en personeelstekort ook
nu nog aan de orde zijn. Een hoge werkdruk is nog steeds een gegeven. Dit heeft
weerslag op de kwaliteit. Toezichthouders in de verschillende regio's krijgen terug
dat er minder tijd is voor het bijhouden van het pedagogisch beleid, veiligheids- en
gezondheidsbeleid en scholing van de beroepskrachten.
Ten aanzien van kwaliteit werken wij als team toezicht, in overleg met de
gemeentes in de regio Gooi en Vechtstreek, aan de intrede van 'flexibilisering van
het toezicht'. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

Flexibilisering van het toezicht

Flexibilisering?
Vanaf 2023 wordt het toezicht in de regio Gooi en
Vechtstreek gedeeltelijk anders ingericht. Het
toezicht wordt geflexibiliseerd. Het betreft een
wijziging die wettelijk is vastgelegd. Samen met de
regio gemeentes geven we alvast enige toelichting
op wat dit betekent voor u als houder.
Tot op heden wordt gewerkt met het toetsen van
een minimale set aan voorwaarden bij jaarlijkse
onderzoeken. Straks is alleen het toetsen van
pedagogisch klimaat, personenregister
kinderopvang/VOG en indien van toepassing VE
verplicht vanuit de Wet kinderopvang. De
toezichthouder bepaalt in samenspraak met het
Team toezicht en de gemeente welke voorwaarden
worden beoordeeld in een jaarlijks onderzoek.
Het doel van flexibilisering is om meer
onvoorspelbaarheid te creëren in de onderzoeken
en om meer ruimte te maken voor actualiteiten en
regionale speerpunten. Daarnaast zien de regio
gemeentes en Team toezicht flexibilsering ook als
een kans om te verdiepen. Door meer in te zoomen
op specifieke thema’s kan er een beter beeld
ontstaan van de kwaliteit van dat thema. Om zo
uiteindelijk, waar nodig, ook de kwaliteit van de
kinderopvang in de regio te verhogen.
Pilot
Vanaf 1 juni as. wordt er door het Team toezicht en
de gemeentes een pilot gedraaid. Het kan zijn dat
uw locatie bij het jaarlijks onderzoek onderdeel
uitmaakt van de pilot. Wanneer dit het geval is,
hoort u dit van de betreffende toezichthouder tijdens
de inspectie. Ook de uitvoering van deze pilot past
binnen de (gewijzigde) wet.

Wat verandert er niet?
Het toezicht vindt
plaats op basis van de
Wet kinderopvang. De
voorwaarden waar u
als houder aan moet
voldoen veranderen
niet door de
flexibilisering. Er wordt
straks ook nog steeds
gewerkt met risicogestuurd toezicht: meer
toezicht waar nodig,
minder waar kan.
Wat gaat u wel
merken?
Zoals het doel van de
flexbilisering al
aangeeft, wordt u
wellicht verrast door de
voorwaarden die de
toezichthouder in het
jaarlijks onderzoek
beoordeelt. Ook kan
het zijn dat een
toezichthouder meer
vragen stelt over een
specifiek onderwerp of
meer personen in uw
organisatie vragen stelt
dan u gewend bent.
Vragen?
Vragen zijn welkom
tijdens het draaien van
de pilot.

Verwijzing naar inspectierapport
Hebt u op uw eigen websites links geplaatst naar de kinderopvangvoorzieningen
en de inspectierapporten op het LRK-Publieksportaal? Per afgelopen maart is de
link gewijzigd en per juli 2022 wordt er geen doorverwijzing naar de nieuwe link
meer gegeven. De links moeten worden aangepast als gevolg van strengere
regels op het gebied van beveiliging en het voorkomen van kwetsbaarheden.
Bij het beoordelen op een voorwaarden in het domein 'Ouderrecht' wordt deze link
gecontroleerd. In verschillende onderzoeken hebben we moeten constateren dat
het door deze wijziging ontbreekt aan de juiste link om ouders te voorzien in
informatie over het meest recente inspectierapport. We vragen u de juiste link te
gebruiken en de link dus te wijzigen indien van toepassing.

Binnen- en buitenspeelruimte
In de Wet
kinderopvang zijn
eisen opgenomen
ten aanzien van
de binnen- en

buitenruimtes. Deze ruimtes moeten groot genoeg
zijn. Ook moeten de ruimtes voor de kinderen veilig
en toegankelijk zijn en zo ingericht zijn dat kinderen
worden gestimuleerd tot spelen. Dit laatste betekent
dat er plekken moeten zijn om alleen te spelen, om in
kleine groepjes of met de gehele groep te spelen en
om samen te eten en te drinken. De ruimtes moeten
daarnaast duidelijk plekken hebben voor verschillende
speel-leeractiviteiten, waarbij spelmateriaal door de
kinderen zelf gepakt kan worden. Er moet
zorggedragen worden voor het juiste niveau aan
prikkels en kinderen moeten door het spelmateriaal
uitgedaagd worden (in o.a. hun zelfstandigheid).
Naarmate er meer speelplekken zijn en de variatie
groter is, vertonen kinderen zelfstandiger gedrag en
spelen ze meer samen (bron: Pedagogisch kader
kindercentra 0-4 jaar).

Per in het kindercentrum
aanwezig kind dient er
ten minste 3,5 m²
binnenspeelruimte en 3
m² buitenspeelruimte
beschikbaar te zijn. Om
te kunnen beoordelen of
er voldoende
speelruimte aanwezig is,
worden plattegronden
gebruikt. Deze dienen te
beschikken over de
vierkante meters per
ruimte inclusief functie.
Ook van de
buitenspeelruimte wordt
een plattegrond met
vierkante meters
verwacht. Indien er geen
plattegronden als
zodanig beschikbaar
zijn, organiseer dit dan
om het afkeuren van
deze voorwaarden te
voorkomen.

Team Toezicht Kinderopvang
We werken als team zowel op kantoor als vanuit thuis. Wilt u contact, bel dan naar
035-6926377 of e-mail naar toezichtkinderopvang@ggdgv.nl. Deze mail lezen wij
dagelijks. Heeft uw vraag spoed of bent u op zoek naar een specifieke
toezichthouder, dan kunt u direct contact opnemen met een toezichthouder:
Teamlid

Telefoonnr
06Bibi van Empelen
50089592
Harmke
06Willemsen
12738879
06Isabelle de Bree
25678270
06Katinka van Beek
51572297
06Kim Ligter
52550623
06Mariëlle Toonen
31141405
Nine de Jongh

0651700635

E-mail

Werkdagen

b.vanempelen@ggdgv.nl ma, do, vrij
h.willemsen@ggdgv.nl

ma, di, do

i.debree@ggdgv.nl

ma, di, vrij

k.vanbeek@ggdgv.nl

ma, di, vrij

k.ligter@ggdgv.nl

ma, wo, do

m.toonen@ggdv.nl

ma, di, do

n.dejongh@ggdgv.nl

ma, di, woe (oneven
weken)
do (even weken)

De komende maanden zullen verschillende teamleden op vakantie gaan. Iedere
toezichthouder zal dit tijdig en middels afwezigheidsbericht kenbaar maken . Via het
algemene telefoonnummer en e-mailadres zal worden waargenomen voor afwezige
teamleden.

Wij verzoeken u vriendelijk deze brief, indien van toepassing, door te sturen aan de
locatieverantwoordelijken van uw organisatie.
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Postbus 251, 1400 AG Bussum
035-6926377
toezichtkinderopvang@ggdgv.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u toezichtkinderopvang@ggdgv.nl toe aan uw adresboek.

