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Vragen van het lid Maatoug (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over het toezicht in de kinderopvang (ingezonden 
26 augustus 2021). 

Vraag 1
Bent u bekend met het rapport «Verschillen in GGD-toezicht in kaart 
gebracht»1 en het rapport «Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderop-
vang 2019»2 van de Inspectie van het Onderwijs? 

Vraag 2
Constaterende dat uit de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs te 
concluderen is dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten wat betreft 
het percentage jaarlijkse onderzoeken met een overtreding, met een range 
14%–48% in 2015 en een range van 16%–53% in 2019, deelt u de constatering 
dat uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de uniformaliteit van het 
toezicht eerder afneemt dan toeneemt? Zo ja, kunt u aangeven welke 
maatregelen u voornemens bent te ondernemen om de uniformiteit van het 
toezicht te verbeteren? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 3
Wat is volgens u de reden dat het de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GGD GHOR) 
onvoldoende is gelukt om de kwaliteit en de uniformiteit van het toezicht te 
verbeteren? 

Vraag 4
Kunt u aangeven hoeveel subsidie GGD GHOR ontvangt om haar taak, de 
uniformiteit en kwaliteit van het toezicht in de kinderopvang bevorderen, uit 
te voeren? 

1 Inspectie van het Onderwijs, 6 april 2018, «Verschillen in GGD-toezicht in kaart gebracht» 
(https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/06/verschillen-in-ggd-
toezicht-in-kaart-gebracht)

2 Inspectie van het onderwijs, 21 december 2020, «Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht 
kinderopvang 2019» (https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/12/21/
landelijk-rapport-gemeentelijk-toezicht-kinderopvang-2019)
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Vraag 5
Bent u bekend met het rapport «Samenwerken in het toezicht op de 
kinderopvang» van adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF)?3 

Vraag 6
Kunt u een reactie geven op de aanbeveling van het voornoemd rapport? 
Kunt u een afzonderlijke reactie geven per aanbeveling? 

Vraag 7
Kunt u een overzicht geven van de ondernomen stappen na de publicatie van 
het rapport teneinde een kwaliteitsverbetering van het toezicht? 

Vraag 8
Bent u het eens dat de wijze van toezicht en handhaving de reden is waarom 
in de praktijk de administratieve lasten enorm zijn toegenomen? Bent u het 
eens dat de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) de beloofde 
administratieve lastenverlichting niet heeft waargemaakt? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, wat gaat u doen om de administratieve lasten in de sector te 
verminderen?

3 Andersson Elffers Felix, 22 oktober 2019, «Samenwerken in het toezicht op de kinderopvang» 
(https://www.aef.nl/storage/images/Eindrapportage_definitiefnovember.pdf)
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