
 
 

Beste houder, 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:  

 

Herstelaanbod vanaf 1 april 2019  

Opvang in een ander kindercentrum  

Knelpunten IKK 

Inzet beroepskrachten in opleiding  

Nieuwe en gewijzigde eisen 2019 

 

 

Herstelaanbod  
Vanaf 1 april 2019 wordt het herstelaanbod onderdeel van de werkwijze van de GGD. Dit betekent dat de 

toezichthouder u de gelegenheid kan geven om binnen de onderzoeksperiode geconstateerde 

overtredingen op te heffen.  

 

Hoe werkt het?  

Als de toezichthouder tijdens een onderzoek overtredingen constateert, dan bespreekt de 

toezichthouder dit met de leidinggevende of directie. De toezichthouder bespreekt ook welke 

maatregelen binnen welke termijn nodig zijn om de kwaliteit te herstellen. De toezichthouder bevestigt 

dit schriftelijk.  

 

Binnen de afgesproken termijn kunt u de maatregelen uitvoeren en dit aan de toezichthouder 

terugkoppelen. Als het nodig is, kan de toezichthouder een extra bezoek brengen aan de locatie om het 

herstel te beoordelen.  

 

Als u binnen de afgesproken termijn de benodigde verbeteringen doorvoert, dan komt in het rapport te 

staan dat de overtredingen zijn hersteld. Dit voorkomt handhaving. Ook ouders kunnen sneller zien dat 

uw kindercentrum weer aan de kwaliteitseisen voldoet.  

 

De toezichthouder beslist of een herstelaanbod wordt gedaan. In beginsel wordt bij elk jaarlijks en 

incidenteel onderzoek een herstelaanbod gedaan als er overtredingen zijn. De toezichthouder doet geen 

herstelaanbod als er sprake is van overtredingen waarbij direct ingrijpen door de gemeente noodzakelijk 

wordt geacht, bijvoorbeeld omdat de directe veiligheid of gezondheid in het geding is en de houder dit 

mogelijk niet uit eigen beweging kan of gaat herstellen. Ook als u eerder al in de gelegenheid bent 

gesteld om dezelfde of vergelijkbare overtredingen op te heffen of een overtreding niet (binnen de 

hersteltermijn) te herstellen is, wordt er geen herstelaanbod gedaan.  

 



Wat betekent dit voor het toezicht?  

De toezichthouder kan een overtreding constateren tijdens het onderzoek op locatie, maar ook op basis 

van de stukken die u na het bezoek nog nastuurt. Om te zorgen dat organisaties voldoende tijd hebben 

om eventuele overtredingen binnen de onderzoekstermijn te herstellen, geeft de toezichthouder eerder 

een oordeel over de situatie. Daardoor heeft u korter de tijd om stukken die niet aanwezig zijn tijdens 

het onderzoek na te sturen. De termijn hiervoor wordt 1 tot 3 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid en 

de aard van de ontbrekende gegevens.  

 

De termijn voor herstel van de overtredingen is maximaal vier weken, maar is afhankelijk van de aard en 

de ernst van de overtreding en de tijd waarbinnen de maatregelen genomen kunnen worden. Als de 

directe veiligheid, gezondheid of het welbevinden van de kinderen in het geding is, zult u snel 

maatregelen moeten nemen. Het herstelaanbod is er echter ook op gericht dat tekortkomingen 

structureel opgelost blijven. En dat kost soms meer tijd.  

 

Het herstelaanbod is een aanbod. U bent niet verplicht om hierop in te gaan. Wanneer u geen gebruik 

wilt maken van het herstelaanbod, kunt u dit aan de toezichthouder laten weten.  

 

Invullen vragenlijst en toesturen beleid 

Om te zorgen dat de toezichthouder sneller een goed beeld heeft van de situatie op uw kindercentrum, 

vragen wij u een vragenlijst in te vullen met informatie over uw beleidsvoering. Ook vragen wij u om uw 

actuele beleid toe te sturen, voor zover dit nog niet (volledig) in het bezit is van de toezichthouder.  

 

In de vragenlijst kunt u aangeven op welke wijze u de toezichthouder op de hoogte brengt van 

wijzigingen in uw beleid. U kunt hierbij kiezen voor een vorm die het beste aansluit bij uw eigen 

beleidsvoering. U kunt bijvoorbeeld zelf gewijzigde beleidsstukken toesturen, verwijzen naar uw website 

of toegang geven tot uw digitale systeem. Heeft u al afspraken over beleidsuitwisseling? Dan kunt u de 

bestaande afspraken bevestigen.  

 

U ontvangt de vragenlijst en de uitvraag over uw beleid binnenkort in een aparte e-mail.  

 

Voor organisaties in Amsterdam organiseert de gemeente op 25 maart een houderbijeenkomst waarin 

het herstelaanbod ook aan de orde komt.  

 

Opvang in een ander kindercentrum  
In juni 2016 hebben wij u tijdens de houderbijeenkomst verteld over de wettelijke eisen aan de opvang 

op een ander kinderdagverblijf of BSO. Helaas is hierover nu landelijk enige onduidelijkheid. Het oordeel 

van de GGD Amsterdam is niet gewijzigd. Maar voor de duidelijkheid, op basis van de geldende wet- en 

regelgeving beoordeelt de GGD Amsterdam als volgt:  

 

 De mogelijkheid om kinderen in een tweede stam- of basisgroep op te vangen met schriftelijke 

toestemming van de ouders is alleen mogelijk bij opvang in het eigen kindercentrum.   

 Als kinderen structureel en/of regelmatig op een ander kindercentrum worden opgevangen  



– bijvoorbeeld in vakanties of op rustige dagen –  dan moet hiervoor een aparte overeenkomst 

worden aangegaan. Het staat u vrij om meerdere overeenkomsten te bundelen, mits deze 

zelfstandig zijn aan te gaan en/of op te zeggen.   

 Als de groep incidenteel naar een ander kindercentrum gaat, dan kan dit worden gezien als een 

uitstapje, vergelijkbaar met andere activiteiten zoals een bezoek aan een dierentuin. Dit kan als dit 

leidt tot verantwoorde kinderopvang; concreet beschreven is in het pedagogisch beleidsplan; past 

binnen het veiligheids- en gezondheidsbeleid en indien aan de stabiliteits- en personeelseisen wordt 

voldaan.  

 

Deze eisen zijn gesteld om de kwaliteit en stabiliteit van de opvang te waarborgen. Toch begrijpen wij 

dat er scenario’s zijn waarbij deze regelgeving leidt tot onwenselijke administratieve belasting.  

Wij zullen landelijk aandringen op het in kaart brengen van de wenselijkheid en noodzaak van de 

verschillende eisen rondom het begrip ‘kindercentrum’. Op basis daarvan kunnen de sectorpartijen 

besluiten dat het wenselijk is dat de regelgeving wordt aangepast.   

 

 
Knelpunten IKK  
In 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang in werking getreden, met als doel de kwaliteit van 

de kinderopvang te verhogen en meer ruimte te bieden voor maatwerk. Voor een deel is dat ook gelukt. 

Het mentorschap, de nieuwe eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de aandacht voor de 

doorgaande lijn dragen bij aan een verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang.  

 

Helaas blijkt dat bij een aantal voorschriften de regelgeving zo is geformuleerd, dat deze in de praktijk 

niet goed uitvoerbaar is. Dit is bijvoorbeeld bij de drie-uursregeling het geval, waarbij sprake is van een 

overtreding als je op andere tijden afwijkt dan in het beleidsplan is opgenomen, ook als dit om 

pedagogische redenen plaatsvindt. Ook het vaste-gezichtencriterium leidt in de praktijk tot problemen. 

Het is niet altijd haalbaar dat dagelijks één van de vaste gezichten aanwezig is, zeker niet in geval van 

ziekte, vakantie en verlof.  

 

De GGD is wettelijk verplicht om dit als overtreding te beoordelen en het in het rapport op te nemen, 

ook als u maatregelen hebt genomen om ondanks de afwijking de kwaliteit te waarborgen. Wij 

begrijpen dat dit vervelend is. GGD Amsterdam heeft vanaf het begin landelijk aandacht gevraagd voor 

deze knelpunten en wij dringen aan op wijziging van de regelgeving. Helaas heeft dit nog niet tot een 

positief resultaat geleid. Wij blijven erop aandringen via GGD GHOR Nederland dat de toezichthouder 

meer ruimte krijgt om de omstandigheden mee te wegen in het oordeel.   

 

Inzet beroepskrachten in opleiding     
Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zien we eveneens een toename van de inzet van 

beroepskrachten in opleiding. Hierbij is het wel van belang om de kwaliteit in het oog te houden. De 

GGD beoordeelt of u beroepskrachten in opleiding conform de cao inzet. Hierbij gelden een aantal 

aandachtspunten:  

 



 Als u beroepskrachten in opleiding wilt inzetten, stelt u hiervoor beleid op. In uw pedagogisch 

beleidsplan beschrijft u hoe u zorgt voor verantwoorde kinderopvang voor de op te vangen 

kinderen. Onderdeel daarvan is een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in 

opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij 

worden begeleid. Dit valt onder het adviesrecht van de oudercommissie. Dit is niet hetzelfde als uw 

BPV-beleid. Dat beleid is bedoeld om de kwaliteit van de opleiding en ondersteuning voor de 

student te waarborgen.  

 Zorg dat duidelijk is wat voor soort beroepskracht in opleiding u inzet. Aan elk type beroepskracht in 

opleiding zijn verschillende eisen gesteld met betrekking tot de ondersteuning, formatieve 

inzetbaarheid en arbeidsovereenkomst.  

- Een pedagogisch medewerker in ontwikkeling: hierbij zorgt u door interne opleiding dat de 

medewerker uiteindelijk gekwalificeerd wordt. De medewerker volgt geen opleiding die na 

diplomering kwalificerend is als beroepskracht, maar heeft wel recht op een EVC-procedure.  

- Een MBO-student-werknemer volgt een opleiding in het kader van de beroepsbegeleidende 

leerweg (BBL) of derde leerweg (OVO). Er is een BPV-overeenkomst tussen de student, het 

opleidingsinstituut en de organisatie. De student is werkzaam bij het kindercentrum en gaat vaak 

één dag per week naar school. Er moet een (leer)arbeidsoverereenkomst zijn voor de duur van de 

opleiding die bij diplomering, voldoende formatie en voldoende functioneren wordt omgezet in 

een arbeidsovereenkomst.  

- Een HBO-student-werknemer die de duale leerroute volgt, wordt opgeleid tot een functie 

binnen de organisatie, niet noodzakelijkerwijs pedagogisch medewerker. De salariëring is 

conform de functie waarvoor de student wordt opgeleid.  

- Overige studenten: dit zijn studenten die een andere opleiding volgen die leidt tot een passende 

beroepskwalificatie bij diplomering. Dit zijn bijvoorbeeld studenten die de beroepsopleidende 

leerweg volgen (BOL) of HBO-studenten die geen duale leerroute volgen. Een 

arbeidsovereenkomst is alleen nodig bij formatieve inzet. Deze inzetbaarheid is wel beperkt en er 

zijn voorwaarden aan gesteld.  

 De inzetbaarheid moet oplopend zijn gedurende de opleiding. In de praktijk zien we dat studenten 

helaas regelmatig veel te snel binnen de formatie worden ingezet. In de laatste fase van de opleiding 

van de student mag deze 100% worden ingezet. In de eerste twee fases van de opleiding loopt de 

inzetbaarheid op van 0 tot 100%. Dit moet telkens schriftelijk worden vastgesteld. Als een opleiding 

geen drie jaar duurt, dan moeten de fases worden bepaald op basis van informatie vanuit de 

opleiding, waarbij de fasering overeenkomstig de leerjaren van een driejarige opleiding moet zijn.  

 De inzetbaarheid moet aantoonbaar gebaseerd zijn op informatie vanuit zowel de opleidings- als de 

praktijkbegeleider. Vanuit de opleiding kan dit bijvoorbeeld de beoordeling van de portfolio zijn, de 

behaalde toetsresultaten, de cijferlijst of het overgangsrapport. Vanuit de praktijk kan dit het 

overzicht zijn van uitgevoerde opdrachten, een beoordeling van de behandelde competenties 

en  vaardigheden en de resultaten van de beoordelingsgesprekken. Ook kunnen beoordelingen van 

eerdere werkervaring informatie geven over welke taken en verantwoordelijkheden de medewerker 

al kan uitvoeren.  

 Van het totaal aantal beroepskrachten dat dagelijks wordt ingezet op een locatie mag maximaal 

33% in opleiding zijn. Dit wordt berekend door de benodigde beroepskrachten per stam- of 



basisgroep te bepalen, deze op te tellen en vervolgens te delen door 3. Er mag niet naar boven 

worden afgerond. Houd bij de inzetbaarheid rekening met rustige dagen, zoals woensdag en vrijdag 

en met vakanties. Het kan zijn dat op die dagen minder beroepskrachten in opleiding mogen worden 

ingezet dan op andere dagen, omdat er dan ook minder beroepskrachten nodig zijn.  

 
Nieuwe en gewijzigde eisen 2019  
Op 1 januari 2019 zijn er nog enkele nieuwe IKK-eisen in werking getreden: de wijziging van de 

beroepskracht-kind-ratio voor baby’s en BSO en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Ook 

zijn er nieuwe eisen gesteld aan de meldcode, en zijn met terugwerkende kracht de opleidingseisen 

gewijzigd voor de beroepskrachten VVE. Een aantal aandachtspunten:  

 

Beroepskracht-kind-ratio  

Als u de beroepskracht-kind-ratio op uw kindercentrum wijzigt, dan kan dit gevolgen hebben voor de 

maximale groepsgrootte of het maximale aantal kinderen dat in totaal gelijktijdig op het kindercentrum 

aanwezig is. U zult uw pedagogisch beleidsplan moeten aanpassen (na een positief advies van de 

oudercommissie) en indien nodig een wijziging moeten indienen bij de gemeente. Let ook op de 

gevolgen voor de benodigde oppervlakte in de groepsruimtes.  

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

 De datum van vaststellen van het totaal aantal uren dat u een pedagogisch beleidsmedewerker 

moet inzetten is 1 januari 2019. Dit moet u dus al gedaan hebben.  

 Hoe u het totaal aan pedagogische beleidsondersteuning verdeelt over uw kindercentra, moet u 

jaarlijks bepalen en schriftelijk vastleggen. Dit kunt u nu dus nog inrichten. Hierbij kunt u meer 

aandacht besteden aan vestigingen of beroepskrachten die dit harder nodig hebben. U moet wel 

zorgdragen dat iedere beroepskracht in ieder geval jaarlijks coaching ontvangt.  

 Laat u de taak uitvoeren door werknemers in bestaande functies, zoals leidinggevenden, 

kwaliteitsmedewerkers of beroepskrachten? Dan is het van belang dat duidelijk en aantoonbaar is 

welke uren de medewerker als pedagogisch beleidsmedewerker werkzaam is, en welke uren voor 

andere werkzaamheden binnen de functie. Dit kan in functieomschrijvingen of 

arbeidsovereenkomsten worden opgenomen, maar ook in het beleid met betrekking tot de inzet en 

de verdeling.  

 De uren zijn uitdrukkelijk bedoeld voor totstandkoming en implementatie van pedagogische 

beleidsvoornemens en coaching. Beleidsontwikkeling en implementatie van veiligheid en 

gezondheid vallen hier dus niet onder.  

 Als u een HBO-coach inzet vanuit de VVE-subsidieregeling, dan geldt deze tijdens deze uren niet als 

pedagogisch medewerker in de zin van de wet kinderopvang. 

Meer informatie over de gewijzigde kwaliteitseisen en wat dit betekent voor uw opvang, is te vinden op 

www.veranderingenkinderopvang.nl  

 

 
 

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/

