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Uw referentie 

Datum 1 maart 2012 
Betreft rapport 'Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang' 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Graag brengen wij u op de hoogte van de openbaarwording van het rapport 
'Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2010-2011' van de Inspectie van 
het Onderwijs. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit rapport vandaag naar 
de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is het rapport openbaar geworden. 

Dit rapport beschrijft hoe gemeenten in Nederland in 2010 de 
verantwoordelijkheid voor het toezicht en de handhaving op de Wet kinderopvang 
hebben uitgevoerd. Het is gebaseerd op alle ontvangen gemeentelijke 
jaarverslagen kinderopvang. Daarnaast is er gerapporteerd over de bevindingen 
uit het project 'Achterblijvende gemeenten' in 2011. Het rapport geeft daarmee 
een actueel beeld van de jongste ontwikkelingen in het toezicht en de handhaving 
kinderopvang. 

U kunt het rapport bekijken en downloaden op de website van de Inspectie van 
het Onderwijs via de volgende link: 
http://www.onderwiisinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/qemeenteli ik-toezicht-
kinderopvanq-moet-verder-verbeteren.html 

Het rapport biedt handvatten voor de gemeenten om (zo nodig) de uitvoering van 
het toezicht en de handhaving kinderopvang te verbeteren. 

Hoogachtend, 

1 

mevrouw drs. A .S . Roeters 
de inspecteur-generaal van het Onderwijs 
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