
NIEUWSBRIEF 

Toezicht en handhaving 
kinderopvang

november 2018

Personen Register Kinderopvang (PRK)

Het personenregister kinderopvang (PRK), hiervoor vragen we 
jullie aandacht. Iedereen die woont of werkt op een plek waar 
kinderen worden opgevangen moet zich vanaf 1 maart 2018 
inschrijving in het personenregister kinderopvang. Uit onder-
zoek blijkt dat niet iedereen die woont of werkt op een plek 
waar kinderen worden opgevangen staan ingeschreven in het 
PRK. Dit geldt voor gastouders, leidsters, houders, huisgenoten 
van gastouders, structureel aanwezigen enzovoorts. Het advies: 
ga zo snel mogelijk na of het PRK voor uw organisatie op orde 
is. Op deze manier dragen we bij aan een nog veiliger omge-
ving voor de kinderen. Is iemand niet ingeschreven en/of niet 
gekoppeld in het PRK waar dit wel moest? Dan kan de gemeente 
Hengelo, Oldenzaal of Haaksbergen u een boete opleggen we-
gens het niet inschrijven/koppelen of een onjuiste inschrijving/
koppeling door bijvoorbeeld een ongeldige Verklaring Omtrent 
het Gedrag in het PRK. De boetebedragen kunnen oplopen tot 
€ 4000,-.

Veranderingen per 1-1-2019

Ook met ingang van 1 januari 2019 veranderen er zaken in de 
Wet kinderopvang. Een opsomming van een aantal veranderin-
gen in een notendop:
   De BKR voor  nul-jarigen per pedagogisch medewerker 

wordt aangepast van 1 pedagogisch medewerker op 4 
nul-jarigen,  naar 1 pedagogisch medewerker op 3 nul-jari-
gen.

   De BKR voor kinderen van 7 tot 13 jaar per pedagogisch 
medewerker wordt  aangepast van 1 pedagogisch mede-
werker op  10 kinderen  naar 1 pedagogisch medewerker op 
12 kinderen.

   Met deze rekentool berekent u hoeveel pedagogisch mede-
werkers u wettelijk verplicht bent om in te zetten: 

  https://1ratio.nl/bkr/#/  
   Elke locatie is verplicht een pedagogisch beleidsmedewer-

ker die minimaal HBO heeft aan te stellen dan wel in te 
huren. (bron: www.veranderingenkinderopvang.nl)

Meer informatie? Zie bijgevoegde brochure ‘Overzicht maat-
regelen IKK 2019 – 2023’. 

Herstelaanbod

Vanaf 2019 kan de GGD de werkwijze herstelaanbod toepassen. 
Tijdens een herstelaanbod kan een toezichthouder aanbieden 
aan een houder om, binnen een afgesproken termijn, een ge-
constateerde overtreding te herstellen. Omdat het maatwerk 
is biedt de toezichthouder deze werkwijze niet standaard aan. 
Daarnaast heeft u als houder, bij een aanbod, de keuze om er 
wel of geen gebruik van te maken. Maakt u gebruik van een 

herstelaanbod dan wordt de geconstateerde tekortkoming, 
het herstelaanbod en het resultaat verwerkt in het rapport. De 
gemeente handelt het rapport af conform het handhavings-
beleid. Dit kan betekenen dat de gemeente besluit om alsnog 
te handhaven, ondanks dat de tekortkoming door het herstel-
aanbod is opgelost.

Openen van een nieuwe locatie 

Een aanvraag voor een nieuwe kinderopvanglocatie proberen 
we voor de gemeenten Hengelo, Haaksbergen en Oldenzaal 
altijd zo snel mogelijk af te handelen. De wettelijke termijn die 
een gemeente mag gebruiken om het besluit op de aanvraag 
van een nieuwe locatie te nemen is 10 weken. Omdat het op 
dit moment zowel bij de GGD als bij de gemeenten erg druk is, 
adviseren we u om rekening te houden met de termijn van 
10 weken. Het advies is dus om aanvragen voor een nieuwe 
locatie tijdig in te dienen. 

Nieuws voor gastouders en gastouderbureaus

Gebruik campingbedje
In GGD rapporten van gastouders lezen we soms dat gastouders 
voor een opvangkindje gebruik maken van een campingbedje. 
Het advies is om geen losse matras te gebruiken in een camping-
bedje. De redenen om geen extra matras te gebruiken leest u op 
deze website: https://www.consumentenbond.nl/campingbedje/
extra-matras-extra-risico  

Nieuw huisdier
Komt er een nieuw gezinslid bij in de vorm van een huisdier op 
een locatie waar een gastouder kinderen opvangt? Vergeet dit 
dan niet aan te passen in de risico-inventarisatie. Dit geldt zowel 
voor de opvang bij de vraagouder als bij de gastouder thuis.

EJK voor gastouders gemeente Hengelo
Kinderdagverblijven in Hengelo maken veel gebruik van het 
Expertisecentrum Jonge kind (EJK). Het EJK is kosteloos en ook 
beschikbaar voor gastouderbureaus en gastouders met een 
opvanglocatie in de gemeente Hengelo. En waar nodig ook voor 
vraagouders. Is er een situatie met een kind waar u niet uit komt? 
Een orthopedagoog van het EJK biedt graag ondersteuning waar 
dit nodig is. Voor meer informatie: zie bijgevoegde flyer. 

Onderzoek GGD
Gastouderopvanglocaties worden steekproefsgewijs bezocht 
door de GGD. De toezichthouder van de GGD bezoekt gastou-
deropvanglocaties onaangekondigd. Door de werkwijze op basis 
van een steekproef komt dus voor dat de ene gastouder elk jaar 
een bezoek krijgt en een andere gastouder een aantal jaren niet. 
Zorg er daarom voor dat de locatie, de documenten en de kennis 
van de gastouder altijd in orde zijn. Zodat, wanneer de GGD 
toezichthouder, onaangekondigd langs komt, alles in orde is.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over verschillende zaken die spelen binnen de kinderopvang in de gemeenten Hengelo, Haaksbergen 

en Oldenzaal . Ook landelijke zaken stippen we aan.

Telefoonnummer voor Hengelo, Haaksbergen en Oldenzaal: 14 074. 
Vraag naar Gaby Kolkhuis Tanke of Marjet Paarhuis
E-mail gemeente Hengelo: gemeente@hengelo.nl
E-mail gemeente Haaksbergen: gemeente@haaksbergen.nl
E-mail gemeente Oldenzaal:  info@oldenzaal.nl  

Nieuwsbrief veranderingen kinderopvang

Heeft u zich al aangemeld voor de nieuwsbrief ‘Veranderingen Kinderopvang’? Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws 
over de veranderingen in de kinderopvang. Via deze link meldt u zich aan: https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/
aanmelden/veranderingen-kinderopvang/1012.
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