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In het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen doen wij u bijgaand de 
papieren versie van het Jaarverslag kinderopvang 2011 van de gemeente Hellendoorn toekomen. 
De digitale versie hebben wij inmiddels ook conform de wettelijke verplichtingen ingezonden. 

In dit jaarverslag is opgenomen welke onderzoeken zijn uitgevoerd, zijn de onderzoeksresultaten 
beschreven en is aangegeven op welke wijze wij invulling hebben gegeven aan de bevoegdheden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van 
deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw S. Ponsteen-Jurrien, 
telefoonnummer 0548 -630508 of met mevrouw C. Motshagen, telefoonnummer 0548 -630627 . 
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• Bouwen, Milieu en Openbare ruimte 
• bmo@hellendoorn.nl 

• (code voor postverwerking) 

Bezoekadres: 
Willem-Alexanderstraat 7, Nijverdal 
Tel. (0548) 63 02 14 
Fax (0548) 61 05 05 

Postadres: 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 
www.hellendoorn.nl 
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Jaarverslag kinderopvang 2011 

Wij verzoeken u het verslag vóór 1 mei 2012 te verzenden 

Gebruik da knoppen 'Terug' en 'Verder' onderaan de pagina om door deze vragenlijst te navigeren. 

Zodra en alleen als u op 'Verder' klikt worden de ingevulde gegevens bewaard. 

Gebruik niet de navigatieknoppen van uw browser, er zullen dan gegevens verloren gaan. 

Gemeente Hellendoorn 

Contactpersoon 
binnen 
gemeente: 

mevrouw S. Ponsteen / C . Motshagen 

Bereikbaar op 
telefoonnummer: 0548-630508/627 

E-mailadres: S.Ponsteen@hellendoorn.nl 

De Inspectie van het Onderwijs heeft het model voor het gemeentelijk verslag over 2011 sterk beperkt ten opzichte van eerdere jaren. Het doel van 
het model is niet gewijzigd: 
Verslag doen van het uitgevoerde toezicht en de handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in hot jaar 
2011 (conform artikel 1.67) aan de gemeenteraad an aan de Minister met een afschrift aan de Inspectie van het Onderwijs. 
Hiermee komt informatie beschikbaar: voor beleidsontwikkeling en Rljkstoezlcht. 

Wij willen u verzoeken het verslag zowel digitaal (aan het eind van deze vragenlijst) als fysiek door of namons hot college van B&W ondertekend 
voor 1 mei 2012 in te vullen en te verzenden aan: 

Inspectie van het Onderwijs 
Team Kinderopvang 
Postbus 2730 
3500 G S Utrecht 

Wanneer uw gemeente in het jaar 2011 geert kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus of voorzieningen voor 
gastouderopvang (gastouders) had, is alleen beantwoording van de onderstaande vraag en ondertekening nodig. 

1. Vond in uw gemeente in 2011 kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) plaats? 
(f Ja , vul het formulier geheel in, onderteken het en verzend het. 
r Neen, onderteken hiorna en verzond die pagina. 

Bestuurlijke mededeling 

Het College van burgemeester en wethouders verklaart dat over de uitvoering van de toezichtstaken in dit gemeentelijke verslag naar waarheid is 
gerapporteerd en dat .dit verslag is gezonden aan de gemeenteraad. 

Datum:??/???/2012. i n . j 

Ondertekening college van burgemeester en wethouders (of gemandateerde). 

n 

De burgemeester / de gemeentesecretaris 
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In de digitale versie van de vragenlijst hoeft u op deze pagina niets in te vullen. Na het uitprinten van deze vragenlijst moet deze pagina uiteraard wel 
ondertekend worden, alvorens de vragenlijst fysiek te verzenden naar de Inspectie van het Onderwijs. 

2. Verplichte jaarlijkse onderzoeken In 2011 

De inspectie wil weten of alle verplichte jaarlijkse onderzoeken zijn uitgevoerd In 2011 (inol. de onderzoeken drie maanden na exploitatie). 

Toelichting bij vraag 2.1. 

Hot ?jaarlljks onderzoek? betreft zowel het ?onderzoek binnen 3 maanden na exploitatie?, als het reguliere Jaarlijkse onderzoek. 
• Het reguliere onderzoek kan een onderzoek zijn naar alle voorwaarden, of een onderzoek naar een deel van de voorwaarden: Risicogestuurd 

toezicht (volgens het model van GGD Nederland, of naar eigen invulling») 
• Het gaat net als andere jaren niet om de datum van de inspectie, maar om de datum van ontvangst van het inspectierapport bij de gemeente; Dan 

is het onderzoek afgerond. 
« Een gecombineerd rapport van bijvoorbeeld een Dagopvang en een BSO moet opgenomen worden bij de kolom Dagopvang en bij de kolom BSO. 
• Bij een combinatie van een jaarlijks onderzoek mot een ander onderzoek, telt het rapport als een jaarlijks onderzoek. 
• Als bij een aanvraag van een gastouder in 2011 alleen toetsingskader A van toepassing is (de gastouder werkt bij de vraagouder), telt de 

uitvoering hiervan als jaarlijks onderzoek. 
• Als bij een aanvraag van een gastouder in 2011 zowel toetsingskader A en vervolgens B van toepassing is (opvang bij de gastouder zelf), tel dan 

TKB als een jaarlijks onderzoek. 
• Als bij een gastouder in 2011 alleen toetsingskader Bwordt uitgevoerd (gastouders overloop uit 2010, toetsingkader A is in 2010 uitgevoerd), tel 

dan de uitvoering daarvan als jaarlijks onderzoek. 

Toelichting bij vraag 2.2; 

• Maatwerk is een term voor afspraken die in 2010 zijn gemaakt tussen het ministerie, de VNG, GGD Nederland en de Inspectie van het 
Onderwijs vanwege de wetswijziging in 2010. Later is deze mogelijkheid uitgebreid naar 2011. 

• Een andere benaming voor maatwerk is'versobering?. 
• Maatwerk / versobering betekent dat een locatie die in het voorafgaande kalenderjaar is geïnspecteerd en waar de GGD de kernzaken als 

?voldaan? heeft beoordeeld, in het lopend kalenderjaar geen inspectie hoeft te krijgen. 
• Maatwerk is alleen mogelijk voor Dagopvang en Buitenschoolse opvang. 
• Maatwerk is een mogelijkheid. De gemeente hoeft er geen gebruik van te maken. 
• Locaties die In het kader van maatwerk niet zijn onderzocht, krijgen van da gemeente soms wel en soms geen brief dat er geen inspectie 

is geweest. Beiden gevallen moeten worden meegeteld voor het jaarverslag, zodat inzichtelijk wordt hoeveel locaties In het kader van 
maatwerk niet zijn onderzocht.: 

Toelichting bij vraag 2.3. 

• Het gaat hierbij niet om locaties die geen inspectie hebben gehad vanwege maatwerk / versobering (ongeacht of de houder hiervan bericht 
heeft ontvangen). 

• De redenen dat een locatie niet onderzocht is, kunnen divers zijn: een inspectie is b.v. (ten onrechte) niet ingepland of een geplande 
inspectie in december kon geen doorgang vinden vanwege ziekte van de inspecteur. Een geplande inspectie kon geen doorgang vinden 
vanwege omstandigheden op de locatie of bij de houder, en er kon binnen het kalenderjaar geen nieuwe datum worden gevonden. 

U dient in alle hokjes een cijfer op te nemen. Als er geen onderzoeken zijn uitgevoerd, voer dan een 70? In. Als het aantal uitgevoerde 
onderzoeken onbekend is vul dan '9999' in. 

Gastouders 
Gastouders Overloop 2010 

Buitenschoolse Aanmelding (toetsingskader 
Dagopvang opvang Gastouderbureau 2011 B) 

2.1 Aantal uitgevoerde onderzoeken in 2011 (tolmoment: : _ _ ? 36 35 
"rapport binnengekomen bij gemeente"). 

Buitenschoolse 
Dagopvang opvang 

2.2 Aantal locaties waar in het kader van maatwerk/versobering in 2011 geen onderzoek is gehouden 0 0 

Gastouders Gastoudera 
Buitenschoolse Aanmelding Overloop 

Dagopvang opvang Gastouderbureau 2011 2010 

2.3 Aantal locaties die (buiten maatwerk/versobering om) in 201T ^ 0 0 Q n 

niet zijn onderzocht. 
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Komen de aantallen locaties van vraag 2.2,2.2 en 2.3 (bij elkaar opgeteld) overeen met het aantal locaties kinderopvang in uw gemeente? 

**• Ja-
O Ne», omdat 

3. Handhaving In 2011 

De inspectie wil weten of gemeenten handhaven als dat nodig is on of de handhaving succes heeft gehad. Daarom wordt hot aantal locaties met 
tekorten (in 2011) vergeleken met het aantal locaties waar handhaving is ingezet (in 2011). Om vervolgens te zien bij hoeveel van die locaties de 
handhaving heeft geleid tot het oplossen van de tekorten. 

Toelichting bl] vraag 3, punt A.2. 

Bij deze vraag hoeft niet te worden aangegeven: het aantal: tekortkomingen (per locatie), het domein waarop de tekortkoming betrekking heeft of het 
handhavingsadvies van de GGD aan de gemeente. 
• Indien de GGD tekortkomingen constateert, vervolgens zelf Overleg en Overreding toepast en in het definitieve rapport aan de gemeente vermeldt 

dat de tekortkomingen niet meer voorkomen, dan deze locatie meetellen bij (en niet bij A.2). 

U dient In alle hokjes een cijfer op te nemen. Als deze vraag met ?geen locaties? beantwoord moet worden, voer dan een ?0? In. Als het 
aantal locaties onbekend is vul dan'9999'in. 

Gastouders 
Buitenschoolse Gastouders Overloop 2010 

Dagopvang opvang Gastouderbureau Aanmelding 2011 (toetsingskader B) 

A.1 Aantal locaties waar in 
het jaarlijks onderzoek in . ^ 
2011 geen tekortkomingen • 1 d b 3 1 

zijn geconstateerd. 

A.2 Aantal locaties waar in 
het jaarlijks onderzoek in 
2011 één of meer 1 0 1 1 4 
tekortkomingen zijn 
geconstateerd. 

Toelichting bij vraag 3, punt B.I en B.2. 

Het gaat hier om de locaties waar: 
- in 2011 een jaarlijks onderzoek is uitgevoerd (telmoment: "rapport binnengekomen bij gemeente"), 
- waarbij één of meer tekortkomingen zijn geconstateerd en 
- vervolgens, in 2011, handhaving is ingezet. 

• De gemeente heeft de bevoegdheid om handhaving in te zetten bij een tekortkoming. Ook als do G G D geen handhaving adviseert. Andersom is 
het zo dat de gemeenten kan besluiten geen handhaving in te zetten, terwijl de GGD adviseert dit wel te doen. Dit moet dan wel goed 
beargumenteerd worden. 

• Een handhavingstraject begint als de gemeente een handhavingsactie of een handhavingsinstrument inzet (en eindigt als de gemeente of de GGD 
vaststelt dat de tekortkoming(en) is/zijn opgelost). 

• Bij deze vraag hoeft niet te worden aangegeven: het handhavingsinstrument dat is ingezet, of er één of meerdere handhavingsinstrumenten zijn 
ingezet en/of er een nader onderzoek is gedaan. 

• Als een locatie sluit terwijl er een handhavingstraject loopt, dan telt deze locatie mee bij debeantwoording van deze vraag. 
«"Overleg en Overreding? (door gemeenten en/of GGD) en een ?Waarschuwing? die naar aanleiding van een tekort kan worden ingezet, moeten 

belden beschouwd worden als handhaving en dus worden meegeteld bij deze vragen. Zie voor do uitzondering hierop de toelichting bij vraag 3 
punt A.2. 

• Als uit een toetsing van TKB blijkt dat de locatie niet voldoet en er wordt vervolgens door de gemeente gekozen om de locatie uit het regieter te 
verwijderen, vul dan bij de vraag over ?handhaving" ?0? in. 

• Als uit een toetsing van TKB blijkt dat de locatie niet voldoet en er wordt vervolgens door de gemeente handhavend opgetreden, kan bij vraag 3 
punt B,1 en B.2 ingevuld worden dat er een handhavingstraject is ingezet. 

U dient in alle hokjes oen cijfer op te nemen. Als deze vraag met ?geen locaties? beantwoord moet worden; voer dan een ?0? In. Als het 
aantal locaties onbekend is vul dan '9999' in. 

Gastouders 
Gastouders Overloop 2010 

Buitenschoolse Aanmelding (toetsingskader 
Dagopvang opvang Gastouderbureau 2011 B) 

B.1 Aantal locaties van A.2 waar in 2011 een 1 0 1 1 4 
handhavingstraject is ingezet. 

B.2 Aantal locaties van A.2 waar in 2011 geen 0 0 
handhavingstraject is ingezet. 
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B.2.1 Aantal locaties van B.2 waar de 
gemeente: - schriftelijk heeft onderbouwd 
waarom niet wordt gehandhaafd of - niet 0 0 0 0 0 
handhaaft omdat dit zo in het 
handhavingsbeleid is opgenomen. 

Toelichting bij vraag 3, punt C.1, C.2 en C.3. 

Het gaat hier om de locaties waar: 
- in 2011 eon jaarlijks onderzoek is uitgevoerd (tolmomont: "rapport binnengekomen bij gemeente"), 
- en één-of meer tekortkomingen zijn geconstateerd. 
~ Waarbij vervolgens in 2011 handhaving is ingezet en 
- voor 1 april 2012 alle/een deal van de/geen tekortkomingen zijn opgelost. 

• Als een locatie is gesloten terwijl er een handhavingstraject loopt, dan telt deze locatie mee bij de beantwoording van deze vraag; 
* Als uit een toetsing van TKB blijkt dat de locatie niet voldoet en er wordt vervolgens door de gemeente gekozen om de locatie uit het register te 

verwijderen, vul dan bij de vraag over Vresultaten van de handhaving ?0? in. 

U dient in alle hokjes aan cijfer op te nemen. Ais deze vraag met ?gean locaties? beantwoord moet worden, voer dan een 70? in. Als het 
aantal locaties onbekend is vul dan'9999'in. 

Buitenschoolse Gastouders Gastouders Overloop 
Dagopvang opvang Gastouderbureau Aanmelding 2011 2011 (toetsingskader B) 

C.1 Aantal locaties van B.1 waar op 1 
april 2012 alle tekortkomingen zijn 1 0 1 1 4 
opgelost. 

C.2 Aantal locaties van B.1 waar op 1 
april 2012 een deel van de 0 0 0 0 0 
tekortkomingen zijn opgelost. 

C.3 Aantal locaties van B.1 waar op 1 
april 2012 geen tekortkomingen zijn 0 0 0 0 0 
opgelost. 

4. Peuterspeelzalen 

U dient alle vragen te beantwoorden. Als het antwoord nul is voer dan sen "0" in. Als het aantal peuterspeelzalen onbekend is vul dan 
'9999' In. 

4.1 Aantal peuterspeelzalen. 9 

4.2 Aantal peuterspeelzalen waar in 2011 een jaarlijks/regulier onderzoek heeft plaatsgevonden. 0 

Controle op de Ingevulde gegevens 

De contolepunten zoals beschreven in de papieren versie van het Jaarverslag kinderopvang 2011 zijn reeds verwerkt in deze digitale vragenlijst. Het 
uitvoeren van de consistentietoets is hierdoor niet meer nodig. 

Hieronder kunt u desgewenst nog een toelichting geven op de aangeleverde informatie. 

De vragenlijst is volledig ingevuld, klik op Verstuur om de vragenlijst definitief te verzenden. 
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