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Rapport Vallen en opstaan'
Geacht college,
Hierbij ontvangt u het rapport 'Vallen en opstaan' (Onderzoek naar de gemeentelijke invulling van
de verantwoordelijkheid voor het eerstelijnstoezicht op de kinderopvang) van de Inspectie Werk en
Inkomen.
Dit rapport is het resultaat van het onderzoek naar de wijze waarop de gemeenten hun verantwoordelijkheid voor het eerstelijnstoezicht op de Wet kinderopvang invullen. Gemeenten zijn opdrachtgever voor de GGD, die de inspecties in de kinderopvangorganisaties verricht. De onderlinge taakverdeling en de sturing van de gemeenten op het presteren van de GGD staan in dit rapport centraal.
Het rapport bevat mijn landelijke conclusies en oordeel over de prestaties van de gemeenten.
Ter informatie stuur ik u ook de bij dit rapport behorende nota van bevindingen. Deze nota geeft de
feitelijke bevindingen van het onderzoek weer. Deze nota kan voor u van belang zijn om, zonodig,
verbeteringen in uw gemeentelijk toezicht kinderopvang te bewerkstelligen.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft het rapport vandaag aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee is het rapport openbaar geworden.
Hoogachtend,

(Mw. mr.drs. C. Kervezee)
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Bijlrapport
nota van bevindingen
persbericht van IWI

De Inspectie Werk en Inkomen draagt door haar toezicht bij aan het doeltreffend functioneren van het stelsel van werk en
inkomen. IWI is de onafhankelijke toezichthouder voor de minister van SZW.
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IWI: gemeentelijk toezicht kinderopvang vraagt nog extra inzet
Driekwart van de gemeenten werkt goed samen met de GGD bij de jaarlijkse onderzoeken die de GGD doet naar de kwaliteit van de kinderopvang en naar onderzoeken by"
nieuwe kinderopvanglocaties. Maar by herinspecties als gevolg van onvoldoende kwaliteit, by incidentele onderzoeken naar aanleiding van klachten en by onderzoek naar mogetijke illegale kinderopvang die de GGD doet, zijn veel gemeenten nog te passief. Tot
deze conclusies komt de Inspectie Werk en Inkomen in het vandaag verschenen rapport
Vallen en opstaan.
Gemeenten moeten in overleg met de GGD de uitvoering van het toezicht op de kwaliteit van
de kinderopvang goed regelen. De kwaliteit van de zorg voor het kind staat hierbij centraal.
Ouders moeten daarop kunnen vertrouwen. Kleine kinderen zijn immers een kwetsbare groep.
Gemeente en GGD opereren nog teveel als gescheiden organisaties in het toezicht op de kinderopvang. Bijna alle gemeenten controleren de inspectierapporten van de GGD, maar koppelen te weinig terug aan de GGD. Zo verzuimen ze vaak om de GGD te laten weten of ze de
handhavingsadviezen van de GGD overnemen. De GGD weet dan niet of de gemeente een
kinderopvangorganisatie heeft verplicht om verbeteringen door te voeren. Dit bemoeilijkt het
werk van de GGD-inspecteur.
Sommige gemeenten moeten meer actie ondernemen als de GGD tekortkomingen vaststelt. Ze
zijn vaak te passief bij onderzoeken waarmee een GGD nagaat of tekortkomingen zijn verholpen.
IWI is van oordeel dat gemeenten meer moeten investeren in het uitvoeren van de handhavingsfunctie en in betere communicatie met de GGD. Dat is nodig willen gemeenten kunnen
groeien in het nemen van verantwoordelijkheid voor het toezicht. Overigens heeft de inspectie
wel de indruk dat gemeenten hiermee aan de slag gaan. IWI gaat gemeenten die achterblijven
benaderen zodat zij hun toezicht op de kinderopvang kunnen verbeteren. Daarbij zoekt de inspectie samenwerking met de VNG. Die kan gemeenten helpen met haar project 'Verbetering
Toezicht en Handhaving Wet Kinderopvang'.
IWI onderzocht of gemeenten hun verantwoordelijkheid voor het eerstelijnstoezicht op de kinderopvang nemen. Daarbij gaat het erom of de gemeente afspraken maakt met de GGD over de
inspecties die deze moet houden, of de gemeente controleert of de GGD de afspraken naleeft en
of de gemeente de GGD erop aanspreekt als dat niet het geval is. Een gemeente die hierin te-
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kort schiet kan onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor het inspectiewerk van de GGD.
Dat is een risico voor de kwaliteit van het toezicht en daarmee voor de kwaliteit van de kinderopvang.
De Inspectie Werk en Inkomen geeft met het rapport Vallen en opstaan inzicht in de problemen
van het lokale toezicht op de kinderopvang. Lokale bestuurders en toezichthouders kunnen de
bevindingen gebruiken bij de verbetering van hun toezichtpraktijk.
IWI rapporteert over haar tweedelijns toezicht op het eerstelijns toezicht van gemeenten op de
uitvoering van de Wet kinderopvang aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
[ NOOT VOOR DE REDACTIE - NIET VOOR PUBLICATIE ]
Voor een toelichting kunt u bellen met Erik Stolk (070 304 4639 of 06 5102 4559).
Het rapport 'Vallen en opstaan. Onderzoeknaar de gemeentelijke invulling van de verantwoordelijkheid voor het eerstelijnstoezicht op de kinderopvang' kunt u downloaden van
www.iwiweb.nl of opvragen bij de afdeling Communicatie (070 304 47 63).
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