BIJLAGE
Overzicht afkortingen Jaarverslag Toezicht en Handhaving Wet Kinderopvang 2018.
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: Buitenschoolse Opvang
: Gemeentelijke gezondheidsdienst
: Gemeenschappelijke Inspectie Ruimtes Handhaven
: Gastouderbureau
: Kinderdagverblijf
: Landelijk Register Kinderopvang
: Voorziening Gastouderopvang
: Voor- en vroegschoolse educatie
: Wet Kinderopvang

Korte toelichting op het jaarverslag 2018, bij de afwijkingen.
3e. De gemeente heeft 5 van de 54 bestaande voorzieningen voor gastouderopvang
geïnspecteerd. Dit betekend dat 9,3% van de bestaande voorzieningen voor
gastouderopvang is geïnspecteerd. Verplicht is om 5% te inspecteren.
De gemeente stelt zelf de steekproef vast voor deze inspecties naar eigen inzicht en
gegevens. Om deze groep extra aandacht te geven worden er extra gastouders
geïnspecteerd.
4e. Op de in totaal 30 tekortkomingen uit alle inspectierapporten met een handhavingsadvies
heeft de gemeente 28 keer een handhavingsactie ingezet, 2 keer beredeneerd niet
gehandhaafd.
Er is 2 keer beredeneerd niet gehandhaafd. Dit heeft ermee te maken dat de tekortkoming
reeds was opgelost voordat de aanwijzing aan de houder werd verzonden.
Wat zijn de tekortkomingen:








Het grootste gedeelte van de 30 overtredingen had te maken met het werken in de
praktijk en het beschrijven van deze werkzaamheden in het Pedagogisch beleidsplan.
Dit moet aan elkaar gelijk zijn.
Bij twee gevallen kwam de beschrijving van de visie op de VVE-activiteiten in het
pedagogisch beleidsplan niet overeen met de werkzaamheden in de praktijk.
Een pedagogisch beleidsplan bevat geen beschrijving wat te doen als de
beroepskracht kindratio wordt overschreden bij incidentele situaties.
In twee gevallen ging het om het niet schriftelijk vastleggen van de toestemming van
ouders om hun kind in een andere stamgroep te laten opvangen.
Bij één overtreding ging het om de overtreding van het aantal kinderen in een
stamgroep, de beroepskracht kindratio (BKR).
In twee gevallen was er wel een VOG van een vrijwilliger, maar was deze niet tijdig
aangeleverd.
In twee gevallen was het beleidsplan veiligheid- en gezondheid niet tijdig opnieuw
vastgesteld.

