januari 2016

Informatiebrief Toezicht kinderopvang GGD Haaglanden
Het is inmiddels 2016, een jaar waarin een en ander is veranderd in de Wet kinderopvang. U heeft
eind 2015 een informatiebrief ontvangen van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
(SZW) met informatie over de gewijzigde wettelijke regels per 1 januari 2016. Kijk voor meer
informatie ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang. Laat u in ieder geval
goed informeren door uw branche-organisatie kinderopvang.
Als afdeling Toezicht kinderopvang van GGD Haaglanden zetten wij deze wijzigingen ook graag voor u
op een rij.
1. Uitstel Het Nieuwe toezicht
De inwerkingtreding van “Het Nieuwe toezicht: heldere doelen, duidelijke eisen en betere kwaliteit”
is door de minister uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 januari 2018.
2. Wijzigingen Wko per 1 januari 2016:
a. Klachtenregeling: De Wet klachtenrecht cliënten zorgsector vervalt per 1 januari 2016. U moet
wel zorg dragen voor:
- Een interne regeling voor de afhandeling van klachten van ouders,
- Een verplichte aansluiting bij de geschillencommissie kinderopvang,
- Beide regelingen moet u op passende wijze onder de aandacht brengen van ouders
- U moet wel in 2016 (voor 1 juni 2016) het jaarlijkse jaarverslag klachtenregeling ouders en
oudercommissie naar de GGD sturen.

b. Nieuwe regels oudercommissie: De verplichting om een oudercommissie in te stellen blijft
bestaan (met uitzondering van de gesubsidieerde peuterspeelzalen). Als dit niet lukt, is er vanaf 1
januari 2016 een alternatieve ouderraadpleging mogelijk. U moet wel voldoen aan de volgende
voorwaarden:
-

Het kindercentrum of de peuterspeelzaal vangt maximaal 50 kinderen op; bij het
gastouderbureau zijn maximaal 50 gastouders aangesloten,
De kinderopvangorganisatie blijft zich aantoonbaar voldoende inspannen om een
oudercommissie in te stellen,
De gekozen vorm van alternatieve raadpleging van ouders waarborgt het adviesrecht van
de ouders voldoende.

c. Publicatie handhavingsbesluiten door gemeente: Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht
de handhavingsbesluiten die vanaf die datum worden opgelegd aan de houder, openbaar te maken.
Dit gebeurt door deze gegevens op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (www.lrkp.nl) bij de gegevens van de kinderopvanglocatie waarop het besluit
betrekking heeft.

3. Wijziging per 1 mei 2016: personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (PRKP)
Per 1 mei 2016 treedt het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking. Het
personenregister vervangt het huidige systeem van de continue screening. Pedagogische
medewerkers, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen moeten zichzelf in het
personenregister gaan inschrijven. Zonder inschrijving in dit register mag iemand niet werken in de
kinderopvang. Bij wisseling van werkgever hoeft een medewerker geen nieuwe Verklaring omtrent
gedrag (VOG) meer te aan te vragen.
4. Nieuw Klachtenloket Kinderopvang voor ouders
Vanaf 1 januari kunnen ouders en oudercommissies met vragen en klachten over kinderopvang
terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan De
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het is tot stand gekomen naar aanleiding
van een wetswijziging om de positie van ouders in de kinderopvang te versterken en meer grip op de
kwaliteit te geven.
5. Extra aandachtspunt tijdens inspecties GGD in 2016
Dit jaar zullen de toezichthouders, op verzoek van de gemeenten, op alle locaties beoordelen of er
een oudercommissie is ingesteld. Indien dit niet het geval is zal er gekeken worden naar de
inspanningen die verricht zijn door de houder om dit te realiseren en naar de eventuele alternatieve
raadpleging van de ouders.
Voorheen werd bij het ontbreken van een oudercommissie, mits er sprake was van voldoende
inspanningen, door de toezichthouders het advies ‘niet handhaven’ aan de gemeenten gegeven.
Op verzoek van de gemeenten hebben wij deze werkwijze voor het nieuwe jaar aangepast. Voortaan
zal de GGD het advies ‘handhaven conform handhavingsbeleid’ aan de gemeenten geven.

De toezichthouders hebben afgelopen jaar verbeteringen gezien in de kwaliteit van de kinderopvang
in regio Haaglanden, we hopen dat deze ontwikkeling in 2016 verder door mag gaan.
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