Informatie over toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in verband
met corona
28 juni 2021 1

Gewijzigde manier van toezicht
De Rijksoverheid heeft in verband met positieve trend in de epidemiologische situatie aangekondigd
dat vrijwel alle covid-maatregelen met ingang van 26 juni 2021 worden opgeheven. De anderhalve
meternorm blijft de basis. Het nieuwe advies luidt daarom dat er geen beperkingen meer zijn voor het
toezicht.2 Dit kan weer op reguliere wijze plaatsvinden. Uiteraard moet het voor de toezichthouder wel
mogelijk zijn om zich tijdens de inspectie aan de afstand van anderhalve meter te houden.

Beoordelen en rapporteren
De toezichthouder neemt op reguliere wijze eventuele verzachtende omstandigheden mee in het
handhavingsadvies aan de gemeente. Opheffen van de maatregelen en terug naar volledig regulier
toezicht betekent echter dat verzachtende omstandigheden in verband met corona geen specifieke
aandacht meer krijgen in de bevindingen, het oordeel en het rapport van de toezichthouder.

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. De toezichthouder kinderopvang van de GGD is aangewezen om er op toe te zien dat u
als houder van een kinderopvangorganisatie deze eisen naleeft. Concreet houdt dit in dat de
toezichthouder signaalgestuurd beoordeelt of u er voor zorgt dat personen vanaf dertien jaar en ouder
op uw terrein -binnen en buiten- de veilige afstand houden en dat volwassenen bij het vervoer van
kinderen mondkapjes dragen.
Signaalgestuurd toezicht houdt in dat binnenkomende signalen of bevindingen tijdens een inspectie
aanleiding kunnen zijn om een onderzoek uit te voeren. De toezichthouder zal in dat geval met de
gemeente overleggen hoe te handelen in deze situatie. De toezichthouder maakt een rapport van zijn
bevindingen.

1

Dit document is afgestemd met het ministerie van SZW en de VNG Naleving.
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 bijvoorbeeld inspecties op afstand.
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