GGD Hollands Noorden houdt in opdracht van de gemeente Alkmaar toezicht op de kinderopvang, waaronder de
gastouderopvang. Dit houdt in dat onderzocht wordt of aan de wettelijke voorwaarden van de Wet kinderopvang (Wko)
wordt voldaan.
Toezicht kinderopvang op dit moment
De afgelopen jaren heeft de GGD de kwaliteit van gastouderopvang onderzocht op basis van de wettelijke steekproef,
waarbij het jaarlijks wettelijke minimale percentage van 5% van de geregistreerde gastouders is aangehouden. Dit
aantal is relatief te klein om een goed beeld van de kwaliteit binnen de gastouderopvang te vormen, alsmede worden
deze onderzoeken vaak aangekondigd uitgevoerd.
Aanvullende maatregelen toezicht kinderopvang
De gemeente Alkmaar heeft de wens de kwaliteit van gastouderopvang beter in beeld te brengen en daarbij de huidige
situatie te beoordelen. Hierdoor heeft gemeente Alkmaar in samenspraak met de GGD besloten een zogenaamde
QuickScan uit te voeren. In de komende periode gaan toezichthouders van de GGD onaangekondigd bij alle
opvangadressen in gemeente Alkmaar langs waarbij items binnen de volgende domeinen uit de Wko worden
onderzocht:
−

Gastouderopvang in de zin van de wet

−

De woning

−

Groepssamenstelling

−

Algemeen

Wat betekent dit voor u?
Indien tijdens de QuickScan overtredingen worden geconstateerd kan de gemeente, afhankelijk van de aard en
omvang, direct een handhavingstraject inzetten. De gemeente kan ook besluiten de betreffende gastouder tijdens een
volledig jaarlijks onderzoek nader te laten inspecteren. De jaarlijkse steekproef van minimaal 5% staat los van deze
QuickScan. In 2017 zullen ook de jaarlijkse reguliere onderzoeken nog worden uitgevoerd.
Ter voorbereiding van de QuickScan verzoeken wij u z.s.m. kritisch na te gaan of uw geregistreerde gastouders
daadwerkelijk nog in exploitatie zijn. Wij willen u er op wijzen dat u op grond van artikel 1.47 Wko verplicht bent
mutaties in het gastouderbestand onverwijld aan de gemeente door te geven.
Op basis van de informatie verkregen uit de QuickScan zal een actueel beeld gevormd worden van de basiskwaliteit van
de gastouderopvang in de gemeente en kan de gemeente op basis van de resultaten gericht de omvang van de
steekproef voor het jaarlijks onderzoek bepalen.
Bovengenoemde informatie is tevens terug te lezen op www.ggdhollandsnoorden.nl/kinderopvang. Er van uit gaande
u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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