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Beste houders, 

 

Graag informeren wij u in deze nieuwsbrief over de volgende onderwerpen: 

  

• Onjuiste uittreksels uit het diplomaregister van DUO  

• Jong Leren Eten gratis inspiratieavond: nu met werkende links 

• Intensivering gastouderopvang in 2023  

• Terugkoppeling onderzoek tevredenheid houders 

• Wist u dat...  

 

Aanmelden 

Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden voor onze nieuwsbrief: 

inschrijfformulier 

 

Vragen aan Team Toezicht Kindervang GGD regio Utrecht 

Onze toezichthouders werken deels nog vanuit huis. Mochten er vragen zijn, dan 

https://ggdru.us12.list-manage.com/track/click?u=871d2f01531d73cc7369d1ce3&id=eea51b765f&e=744b214704


 

kunt u die het beste stellen via de mail: I&V@ggdru.nl 

 

Vragen aan Team Uitbraakmanagement Scholen en kinderopvang GGD 

regio Utrecht 

Heeft u corona gerelateerde vragen? Stuur dan een mail naar 

coronaopvangenschool@ggdru.nl. Zij zijn tevens telefonisch bereikbaar via het 

telefoonnummer 030 – 6086044. 

   
 

 

 

Onjuiste uittreksels uit het diplomaregister van DUO 

Recent hebben wij, tijdens onze inspectieonderzoeken, geconstateerd dat er 

onjuiste documenten in omloop zijn waarmee personen werkzaam zijn (geweest) in 

de kinderopvang. Het betrof een uittreksel uit het diplomaregister van DUO waar 

geen 'echtheidscertificaat' op te zien was. Bij nadere uitvraag kon er geen geldig 

uittreksel, certificaat of beroepskwalificerend diploma overlegd worden. Het betrof 

verschillende personen die via een uitzendbureau bij verschillende 

opvangorganisaties ingezet zijn geweest. 

Indien wij soortgelijke zaken aantreffen, nemen we uiteraard direct contact met u 

op. We zullen betrokken partijen vragen melding/aangifte te doen bij de politie van 

valsheid in geschrifte tegen deze personen. Dat zullen wij, vanuit GGD-regio 

Utrecht, ook doen vanuit onze functie als toezichthouder.   

Daarnaast zullen we ook contact opnemen met de betreffende contactpersoon van 

de gemeente wanneer zich onverhoopt een dergelijke situatie voordoet.   

Voor de rapportage van het onderzoek betekent dit dat we een tekortkoming 

opnemen met betrekking tot de opleidingseisen van beroepskrachten. 

Samenhangend zal de BKR (beroepskracht-kind-ratio) afgekeurd worden omdat er 

onvoldoende beroepskrachten worden ingezet op de groep op de dagen dat er een 

persoon aanwezig is zonder geldige beroepskwalificatie.   

We willen u erop attenderen extra alert te blijven of het ingezette personeel 

voldoet aan de eisen uit de wet Kinderopvang. En ook goed te blijven controleren 

of ingehuurde beroepskrachten ook daadwerkelijk, aantoonbaar over de juiste 

opleiding beschikken, een geldige VOG hebben en in het Personen Register 

Kinderopvang gekoppeld zijn aan uw organisatie. Meer informatie om de juistheid 

van een uittreksel uit het diplomaregister van DUO te kunnen bepalen, vindt u via 

de volgende link:  

Uittreksel Mijn diploma's controleren – Diploma's – DUO Zakelijk  

 

 

mailto:I&V@ggdru.nl
mailto:coronaopvangenschool@ggdru.nl
https://ggdru.us12.list-manage.com/track/click?u=871d2f01531d73cc7369d1ce3&id=099adfaca6&e=744b214704


 

Jong Leren Eten gratis online inspiratieavond 12 oktober a.s. 

  

Op 6 september jl. hebben wij een nieuwsflits verstuurd als reminder voor de 

gratis online inspiratieavond op 12 oktober a.s.  

Het blijkt dat de links niet werkten. Hieronder alsnog de informatie en de twee 

links:  

JLE Inspiratieavond gezonde en duurzame voeding in de kinderopvang  

Woensdag 12 oktober, 19.15 tot 21.30.  

Hoe kun je kinderen op een speelse manier betrekken bij moestuinieren, proeven 

en bereiden van voedsel? Hoe werk je samen aan een omgeving waarin gezond en 

duurzaam eten vanzelfsprekend is? Spreken deze thema's je aan? Tune dan in op 

de digitale avond voor kinderopvangprofessionals in provincie Utrecht. 

Het wordt een interactieve, inspirerende avond en vooraf ontvang je een pakketje 

thuis.    

Doe je ook mee? Klik dan op de links voor meer informatie en meld je aan! 

Online inspiratieavond gezonde en duurzame voeding kinderopvang | Jong Leren 

Eten  

 

Klik op de volgende link voor de informatie over de workshops in de flyer.  

Informatie flyer 

 

 

  

 

Intensivering toezicht gastouderopvang in 2023 

 

Vanaf 2023 zijn gemeenten wettelijk verplicht om structureel te intensiveren op 

het toezicht van gastouderopvang. 

 

Waar het tot nu wettelijk verplicht was om jaarlijks 5% van het aantal 

voorzieningen voor gastouderopvang in een gemeente te inspecteren, is het vanaf 

2023 verplicht om de jaarlijkse steekproef op te hogen naar minimaal 50%.  
 

 

Terugkoppeling onderzoek tevredenheid houders 

 

Eerder dit jaar is door de GGD regio Utrecht een tevredenheidsonderzoek gedaan 

https://ggdru.us12.list-manage.com/track/click?u=871d2f01531d73cc7369d1ce3&id=741c1503f6&e=744b214704
https://ggdru.us12.list-manage.com/track/click?u=871d2f01531d73cc7369d1ce3&id=741c1503f6&e=744b214704
https://ggdru.us12.list-manage.com/track/click?u=871d2f01531d73cc7369d1ce3&id=1cfd76fb1d&e=744b214704


 

onder houders van kinderopvangorganisaties.   

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de toezichtbezoeken door een meerderheid van 

de respondenten als positief wordt ervaren.   

Binnen ons team zullen wij de aandachtspunten bespreken die tijdens het 

onderzoek zijn aangegeven. Zoals bijvoorbeeld hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

beroepskrachten zich minder gespannen voelen tijdens een toezichtbezoek. 

 

 

Wist u dat...  

paragraaf 5, artikel 11 van de Regeling Wet Kinderopvang inhoud geeft aan de 

inrichting van de administratie van gegevens bij kindercentra en gastouderbureaus. 

Hieruit komt onder andere naar voren dat toezichthouders op de kinderopvang de 

BSN-nummers op kunnen vragen met als doel controleren of personen in het 

bezit zijn van een geldige VOG en in het PRK ingeschreven staan. We krijgen 

hierover de laatste tijd vaker vragen. Dit soort privacygevoelige gegevens zullen 

wij altijd opvragen via een beveiligde link die verstuurd wordt via de mail, een 

Filecap link. We vinden het dan ook erg belangrijk dat u deze link gebruikt voor het 

aanleveren van gegevens. Intern hanteren wij verschillende bewaartermijnen voor 

opgevraagde gegevens, waarbij BSN-nummers ook weer verwijderd zullen worden 

nadat de gegevens zijn gecontroleerd en alles op orde is. In geval van handhaving 

zullen gegevens, aan de hand waarvan een tekortkoming is geconstateerd, 

bewaard worden totdat het handhavingsproces afgerond is.  

  

  

 

 

 

 


