
   

Beste lezer, 

Wij willen graag uw aandacht vragen voor een aantal zaken die van belang zijn 

voor u. Deze staan hieronder per onderwerp toegelicht.  

Met vriendelijke groet, Team Toezicht Wet kinderopvang 

• Toezicht kinderopvang ten tijde van de aanwijzing RIVM voor Noord- Brabant in 

verband met het Coronavirus. 

Aanwijzing RIVM 
Het RIVM adviseert momenteel aan inwoners van de provincie Noord-Brabant om bij 

verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken en thuis te blijven. 

We begrijpen dat dit wellicht invloed heeft op de gang van zaken binnen uw 

kinderopvangorganisatie. Gedurende de tijd dat de richtlijn van het RIVM van kracht is, 

zullen de toezichthouders van de GGD Hart voor Brabant tijdens de inspecties rekening 

houden met deze uitzonderlijke situatie. Coulance kan worden toegepast bij 

personeelstekort (enkel) ten gevolge van de RIVM richtlijn. 

  

Concreet gaat dit vooralsnog over toezicht op de volgende kwaliteitseisen: 

Opvang in een vaste stam- of basisgroep en groepsgrootte 

Wanneer u zich gedwongen voelt groepen samen te voegen, mag de maximale 

groepsgrootte met maximaal 50% worden overschreden. Dat is tot maximaal 1,5 keer de 

maximale groepsgrootte zoals in wet- en regelgeving is beschreven. Een toename van het 

aantal kinderen op een groep kan bovendien alleen als de groepsruimte daar toereikend 

voor is. Ook de (emotionele) veiligheid van de kinderen moet gewaarborgd zijn. 

Beroepskracht-kind-ratio 



Een afwijking van de beroepskracht-kind-ratio (BKR) die zijn grond vindt in deze 

uitzonderlijke situatie mag niet meer dan 25% zijn. Voor de berekening geldt het aantal 

kinderen uit de rekentabel in bijlage 1 van het Besluit kwaliteit kinderopvang x 1,25. Daarbij 

wordt naar boven afgerond. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor 0-1 jarigen de BKR van 1:3 

naar maximaal 1:4 mag worden opgerekt. Voor de leeftijd 4-7 jaar betekent het dat 1:10 

naar 1:13 gaat. Of 2:20 naar 2:25. 

Drieuursregeling 

Afwijken van de BKR kan in deze situatie mogelijk plaatsvinden buiten de tijden die u in uw 

beleid voor de drie-uursregeling heeft beschreven. 

Vaste-gezichtencriterium 

Wanneer u door uitval van medewerkers op basis van de RIVM richtlijn niet voldoet aan het 

vaste gezichte criterium, neemt de toezichthouder in zijn overwegingen mee of u met het 

belang van het kind voor ogen gezocht heeft naar oplossingen. 

Locatie overstijgend opvangen 

Indien u in deze situatie de kinderen op een andere locatie opvangt dan de gebruikelijk 

opvanglocatie, kan dit ook op een locatie die niet in het contract met de ouder(s) vermeld is. 

Deze locatie moet wel vallen binnen dezelfde juridische houderorganisatie en zijn 

opgenomen in het LRK. 

Combinatie van overtredingen 

Mogelijk komt het voor dat u in de huidige uitzonderlijke situatie meerdere van de 

bovenstaande kwaliteitseisen overtreedt. Hierbij moet u aantonen dat dit daadwerkelijk 

wordt veroorzaakt door personeelstekort ten gevolge van de RIVM richtlijn. De 

toezichthouder neemt in zijn overwegingen mee of u met het belang van het kind voor ogen 

gezocht heeft naar oplossingen. 

Rapport 

Indien de toezichthouder - gedurende de duur van de maatregel van het RIVM en in het 

gebied waar de maatregel van kracht is - constateert dat een houder zich niet heeft 

gehouden aan de wet- en regelgeving en dit zich voordoet vanwege deze uitzonderlijke 

situatie van overmacht, dan beschrijft de toezichthouder de aangetroffen situatie helder in 

het rapport.   

Belang van het kind 

Het belang van het kind moet te allen tijde voorop staan. De (emotionele) veiligheid en 

gezondheid van de opgevangen kinderen mag niet in het geding zijn. 

Periode en omvang 



 

Dit geldt enkel: 

- voor de duur van de richtlijn van het RIVM; 

- binnen het geografische gebied uit de richtlijn van het RIVM; 

- voor de genoemde kwaliteitseisen; 

- in het geval dat er sprake is van een overmacht situatie ten gevolge van de richtlijn van 

het RIVM. 

  

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u contact opnemen 

met uw toezichthouder of het klantcontactcentrum van GGD Hart voor Brabant 

0900 463 64 43.  

Voor vragen over het corona-virus kunt u terecht bij het landelijke nummer van het RIVM 

via 0800- 1351 of bij GGD Hart voor Brabant via 088 368 6858.  

Actuele informatie vindt u op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. 
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