
 

1 
 

Informatie over toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in verband 

met corona 

1 juni 2021 1 

 

De Rijksoverheid heeft met ingang van 5 juni 2021 verdere versoepelingen van de algemene 

coronamaatregelen aangekondigd. In dit document leest u hoe het GGD-toezicht op de voorzieningen 

voor kinderopvang, gastouderopvang en de gastouderbureaus er vanaf maandag 7 juni uit ziet. 

 

Hoe ziet het toezicht er in deze periode uit? 

Vanaf 7 juni 2021 zal het toezicht weer zoveel mogelijk op reguliere wijze plaatsvinden. Dat betekent 

dat toezichthouders ook weer fysiek op locatie zullen inspecteren wanneer dat veilig en verantwoord 

kan.2 Bij een locatiebezoek werkt de toezichthouder volgens het Advies Veilig op Inspectie3. In 

verband met volksgezondheid en de eigen gezondheid kan de toezichthouder een onderzoek echter ook 

op afstand uitvoeren. Bijvoorbeeld door een gesprek of observatie via beeldbellen.  

De GGD zal met de gemeente(n) afspraken maken over de wijze van toezicht houden. 

 

Toezicht op de eisen uit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 

In de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 staan eisen om verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen. Daaronder vallen bijvoorbeeld houden van afstand voor personen van 13 jaar en ouder op 

uw terrein en dragen van een mondkapje door volwassenen bij het vervoer van kinderen. De 

toezichthouder kinderopvang van de GGD beoordeelt signaalgestuurd of u deze maatregelen naleeft.  

 

Beoordelen is maatwerk 

Voor alle voorzieningen gelden de reguliere kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en 

onderliggende regelgeving. U bent als houder verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde 

kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.  

 

Toezichthouders wegen per situatie de specifieke feiten en omstandigheden mee bij het beoordelen of 

er mogelijk sprake is van verzachtende omstandigheden. Deze omstandigheden spelen een rol in het 

handhavingsadvies dat de toezichthouder aan de gemeente geeft. De toezichthouder kan zich bij de 

beoordeling van de situatie de volgende vragen stellen:  

 

 
1 Dit document is afgestemd met het ministerie van SZW en de VNG Naleving.  
2 Zoals het afgelopen jaar heeft laten zien, is het verloop van de corona-epidemie echter grillig. Wanneer de 

epidemiologische situatie weer verslechtert en/of de Rijksoverheid de maatregelen aanscherpt, kan er aanleiding 

zijn om weer terug te gaan naar een advies over inspectie op afstand. 
3 Dit advies van 5 februari 2021 staat op het Ondersteuningsportaal. 
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• Is het niet naleven van de kwaliteitseis uitsluitend of voornamelijk te wijten aan onvoorziene 

omstandigheden die verband houden met de situatie rondom corona?  

Met andere woorden, had u de situatie buiten corona om kunnen ondervangen? Heeft u in het 

algemeen nagedacht over situaties die zich onverhoopt kunnen voordoen en zijn daar 

scenario’s of plannen voor? 

• Heeft u er alles aan gedaan om in de gegeven omstandigheden aan de kwaliteitseis te 

voldoen?  

Dit ligt in het verlengde van de eerste vraag en gaat vooral over uw daadwerkelijke handelen 

in de gegeven omstandigheden.  

• Heeft u voldoende inspanningen verricht om de nadelige gevolgen van het niet voldoen aan 

deze kwaliteitseis zoveel mogelijk te beperken?  

Met andere woorden heeft u er alles aan gedaan en is opvangen van kinderen in de gegeven 

omstandigheden kinderopvang nog verantwoord? 

 

Rapporteren  

Wanneer u de kwaliteitseis(en) niet naleeft, beschrijft de toezichthouder de feiten en omstandigheden 

die hij constateert in het inspectierapport en rapporteert een overtreding.45 

Indien blijkt dat u de eisen niet naleeft als gevolg van corona en niettemin kinderopvang aanbiedt die 

onder de gegeven omstandigheden nog verantwoord is, kan de toezichthouder het advies geven om 

niet te handhaven in verband met verzachtende omstandigheden. Dit advies is dan ook te lezen in 1-

oogopslag.  

 

 

 
4 Een uitzondering hierop is de genoemde situatie dat de houder kinderen opvangt op een van zijn andere 

locaties. In dat geval rapporteert de toezichthouder in deze periode geen overtreding wanneer u vooraf 

toestemming heeft gevraagd aan ouders en het belang van het kind niet is geschaad. 
5 Voor het vaste gezichtencriterium en de drie-uursregeling geldt artikel 8 van de Beleidsregel Werkwijze 

toezichthouder kinderopvang, op basis waarvan de toezichthouder in geval van overmacht geen overtreding 

rapporteert.   


