Factsheet
Doel
De flexibele inspectieactiviteit (Flex) heeft als einddoel een
verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang.
Dit wordt bereikt door:
• het verbreden van de set geïnspecteerde items;
• het vergroten van de ruimte voor lokaal of regionaal
maatwerk bij de keuze voor inspectie items;
• het verminderen van de voorspelbaarheid van toezicht.

Werkwijze
Bij het opstellen van de flexibele inspectieactiviteit bepalen GGD en gemeente samen
hoe de inspectieonderzoeken bij kindercentra en gastouderbureaus worden ingericht.
Hierbij wordt verplicht meegenomen:
• VOG/PRK + pedagogische kwaliteit + informatie uit het risicoprofiel +
inspectiehistorie
Dit wordt aangevuld met:
• Vrije ruimte voor de toezichthouder (maatwerk per voorziening)
• Landelijke en/of lokale speerpunten

Veranderingen voor de houder
Alle kwaliteitseisen blijven hetzelfde. Er is alleen geen vaste set meer die
jaarlijks wordt getoetst. Dit betekent dat de toezichthouder ook andere zaken
kan inspecteren dan voorheen misschien het geval was. De inspectie wordt
zorgvuldig samengesteld door GGD en gemeente. Daarin worden er lokale
speerpunten gekozen. In iedere inspectie wordt in ieder geval PRK/VOG, de
pedagogische kwaliteit en de inspectiehistorie van de betreffende
voorziening meegenomen. Tot slot kan de toezichthouder op basis van
bevindingen tijdens de inspectie zaken onderzoeken.

Veranderingen voor GGD en gemeente
De vaste set is losgelaten en dat betekent dat GGD en gemeente samen bepalen wat
aan onderzoek wordt onderworpen. Alle kwaliteitseisen blijven hetzelfde, het gaat om
de keuze welke kwaliteitseisen om welke reden getoetst worden. De keuzes worden
gemaakt in het overleg dat periodiek plaatsvindt tussen GGD en gemeente. Hierdoor
wordt er maximaal gebruik gemaakt van de professionaliteit en expertise van de
toezichthouder en de visie en het beleid van de gemeente. Speerpunten worden
gezamenlijk bepaald. De uitkomsten van het overleg worden schriftelijk en gemotiveerd
vastgelegd.

Wat blijft hetzelfde?
•
•
•
•
•
•
•
•

100% jaarlijks toezicht – alle locaties (KDV, BSO en GOB)
worden onderzocht
Kwaliteitseisen kinderopvang
Inzet inspectie-uren (o.b.v. de risicoprofielen)
Opbouw risicomodel
Toezicht op voorzieningen niveau
Alle andere onderzoeken dan jaarlijks onderzoek
Toezicht op de voorzieningen voor gastouderopvang
Toezicht op voorschoolse educatie

Overgangsjaar
2022 en 2023 zijn overgangsjaren. De GGD’en en gemeenten die er
klaar voor zijn kunnen in heel 2022 met de flexibele inspectieactiviteit
starten. Ook is het mogelijk om Flex in te voeren voor een deel van de
voorzieningen en/of de houders.

Meer info
Gemeenteambtenaren: info@vng.nl
GGD’en: helpdeskkinderopvang@ggdghor.nl
Houders: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang
of neem contact op met de brancheorganisatie
Voor meer uitgebreide informatie over de flexibele
inspectieactiviteit is er een handreiking beschikbaar.

