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Beste houders, 

 

Voor u vindt u de nieuwsbrief van de afdeling Toezicht Kinderopvang van GGD 

regio Utrecht. Vanwege het veranderende werkveld en de vraag naar informatie 

vanuit de houders heeft de GGD ervoor gekozen een digitale nieuwsbrief uit te 

brengen. De nieuwsbrief zal eens in de twee maanden worden uitgebracht met als 

doel u te informeren over de veranderingen binnen de Wet kinderopvang en de 

daarbij horende werkwijze vanuit de GGD regio Utrecht. 



 

Vragen aan Team Toezicht Kindervang GGD regio Utrecht 

Onze toezichthouders werken voornamelijk vanuit huis. Mochten er vragen zijn, 

dan kunt u die het beste stellen via de mail naar: 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. 
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Gecombineerde oudercommissie 

  

In de media heeft u kunnen lezen dat er een wetsvoorstel in de maak is waarbij 

het vanaf 2023 wettelijk is toegestaan om een gecombineerde oudercommissie 

(OC) te hebben voor een KDV en BSO op één locatie, waarbij dan wel ouders uit 

beide opvangsoorten moeten zijn vertegenwoordigd.    

Deze situatie wordt ook nu in de praktijk al wel gezien en gedoogd als er voldoende 

inspanning geleverd wordt voor het verwerven van leden voor aparte OC's en als er 

aantoonbare andere activiteiten zijn in verband met ouderraadpleging voor de 

vereiste onderwerpen.  

Vanaf 2023 zal de gecombineerde OC in deze situatie (naar verwachting) ook 

wettelijk zijn toegestaan.  

Dit geldt niet voor gecombineerde OC's van verschillende kinderdagverblijven of 

locaties voor buitenschoolse opvang van een houder.  

 

Omdat we dit in de praktijk toch regelmatig tegenkomen, willen we de 

voorwaarden nog even voor u op een rijtje zetten.  

• Elk kindercentrum met meer dan 50 ingeschreven kinderen is verplicht een 

eigen OC in te stellen  
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• Voor een kindercentrum met 50 of minder ingeschreven kinderen is het 

mogelijk dat de houder op een andere wijze ouders aantoonbaar en 

voldoende betrekt bij het te voeren beleid. De houder moet ouders in die 

situatie nog steeds de gelegenheid bieden deel te nemen aan een 

oudercommissie en daarvoor actief leden werven.  

• OC's mogen gezamenlijk vergaderen, maar daarbij moet elke OC apart de 

mogelijkheid hebben afwijkend advies te geven aan de houder.   

We beseffen dat het vooral bij BSO's vaak moeilijk is om leden voor de OC te 

werven. Als we bij een onderzoek tegenkomen dat er geen OC is ingesteld, zullen 

we altijd vragen naar de aantoonbaar geleverde inspanningen en alternatieve 

ouderraadplegingen. Deze bevindingen zullen we dan ook altijd meenemen in onze 

rapportage en ons advies aan de gemeente.  

 

 

KIDDI-app 

  

De KIDDI-app is vernieuwd en opnieuw te downloaden in de Google Play Store en 

App Store. Deze app bevat alle belangrijke informatie over infectieziekten en 

hygiëne voor kinderopvang en basisscholen. U kunt medewerkers binnen opvang 

en onderwijs hierop wijzen. Alhoewel de app er nog bijna hetzelfde uitziet, zijn 

diverse onderdelen en indelingen nu nog overzichtelijker. Ook is de app 

gebruiksvriendelijker geworden; zo is de zoekfunctie verbeterd en kunnen pagina's 

nu eenvoudig met anderen worden gedeeld. Infectieziekten ABC: korte uitleg per 

infectieziekte. Wanneer melden: informatie over wanneer je welke infectieziekte 

moet melden aan de GGD.  

De KIDDI-app bevat de volgende onderdelen:  

• hygiëne: informatie en instructies over hygiëne; 

• gezondheid: informatie over gezondheid op kindercentra; 

• contact: contactgegevens van GGD'en in Nederland; 

• zoeken: zoeken in de app. 

De inhoud van deze app is grotendeels gebaseerd op de RIVM-LCHV 

Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven (kdv), peuterspeelzalen (psz) en 

buitenschoolse opvang (bso).   

De nieuwe app dient opnieuw gedownload te worden.   

 

Kinderwagen-/hangwieg 

  

Het belang van het kind staat bij houder en toezichthouder natuurlijk voorop. Zo 

toetsen we ook regelmatig of kinderen gezond én veilig kunnen slapen op de 
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opvang. 

We komen in de praktijk nogal diverse situaties tegen, zoals bijvoorbeeld baby’s 

die te slapen worden gelegd in een kinderwagen. Of een kindje dat in de hangwieg 

in slaap gevallen is op de groep. 

Een kinderwagen of een hangwieg zijn geen veilige en geschikte slaapplekken voor 

gebruik in de kinderopvang. Maar we begrijpen dat er situaties zijn waarin een 

baby bijvoorbeeld in een kinderwagen binnenkomt, slaapt, en dat je die niet wilt 

overleggen in een bedje. Wat dan? 

  

De toezichthouder zal vragen stellen over het veiligheidsbeleid. Bijvoorbeeld wat de 

afspraken zijn rondom het slapen in een kinderwagen. Wat is erover vastgelegd in 

het veiligheidsbeleid? Is er een protocol veilig slapen waarin afspraken beschreven 

staan met betrekking tot veilig en gezond slapen? Hoe pas je dit toe in de praktijk 

en hoe zorg je ervoor dat de beroepskrachten dit beleid ook goed in de praktijk ten 

uitvoer kunnen brengen? En natuurlijk, zijn ouders betrokken bij dit beleid? Is er 

een plan van aanpak gemaakt met ouders waaruit naar voren komt er naartoe 

gewerkt wordt dat het kind er zo snel mogelijk aan went om in een gecertificeerd 

bedje te slapen?  Belangrijk is dat voldoende wordt aangetoond dat de houder met 

zijn beleid de veiligheid heeft geborgd én in zo'n incidentele situatie de benodigde 

aanvullende maatregelen neemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: staat de 

kinderwagen/hangt de hangwieg niet in de loop (val- en stootgevaar), is er geen 

gevaar op warmtestuwing, hoe vaak controleren de beroepskrachten het slapende 

kind, is er afdoende onderhoud aan buitenbedjes enz. De toezichthouder maakt 

uiteindelijk de afweging of de veiligheid voldoende is gewaarborgd. 

  

Meer weten? Het kenniscentrum letselpreventie veiligheid.nl heeft een E-learning 

over veilig slapen op de kinderopvang. Wil je als beroepskracht, houder of 

gastouder alles weten over een veilige slaapplek op de kinderopvang? En wil je 

ouders goed kunnen adviseren over het veilig laten slapen van hun baby? Dan kun 

je je hier inschrijven: 

Lees meer of schrijf je direct in! 

  

Meer lezen? 

Veilig slapen voor kinderopvang | Kinderveiligheid | VeiligheidNL 

wetten.nl - Regeling - Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen - BWBR0004710 

(overheid.nl)  
 

 

Gewijzigde links naar inspectierapporten 

  

Op 3 januari 2022 is een nieuwe versie van het Landelijk Register Kinderopvang 

(LRK) ingevoerd. Onderdeel van deze nieuwe versie is de noodzakelijke aanpassing 
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van de URL's naar de kinderopvangvoorzieningen en de inspectierapporten op het 

LRK-Publieksporta  

Niet meer werkende links  

Hebt u op uw eigen websites links geplaatst naar de kinderopvangvoorzieningen en 

de inspectierapporten op het LRK-Publieksportaal? Dan werken deze links vanaf juli 

2022 niet meer. De links moeten worden aangepast als gevolg van strengere 

regels op het gebied van beveiliging en het voorkomen van kwetsbaarheden.  

Gefaseerde aanpassing  

Bezoekers van uw website worden in januari en februari via de oude link 

automatisch doorverwezen naar de nieuwe link. Vanaf 1 maart 2022 wordt een 

waarschuwingsscherm getoond wanneer de oude link wordt gebruikt. In dit 

waarschuwingsscherm staat dan ook de nieuwe link vermeld. Vanaf begin juli 2022 

volgt er een foutmelding wanneer de oude link wordt gebruikt.  

Nieuwe links in Open data  

Via de volgende link zijn de nieuwe links van de voorzieningen nu al beschikbaar.  

Gegevens kinderopvanglocaties LRK | Data overheid 

  

Aanpassen voor juli 2022  

Wij adviseren u de links zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor juli 2022 aan te 

passen en te controleren.  

 

Deze informatie vindt u ook op de site van de Rijksoverheid: 

Gewijzigde links naar inspectierapporten kinderopvang | Nieuwsbericht | 

Rijksoverheid.nl 

  

 

  

Waarderend onderzoek vanuit afdeling Toezicht  

Op dit moment loopt Manon Jansen stage op onze afdeling Toezicht Kinderopvang. 

Manon doet onderzoek naar de waardering van houders over de toezichtbezoeken. 

De insteek van het onderzoek is positief; er wordt gekeken naar wat u aan de 

afdeling Toezicht Kinderopvang waardeert. Zo kunnen we kijken of en hoe de 

toezichthouders deze positieve aspecten in de toekomst vaker toe kunnen 

passen/in kunnen zetten. Het onderzoek vindt op twee verschillende manieren 

plaats; door middel van interviews en door middel van een vragenlijst.  

Voor de interviews is Manon nog op zoek naar locaties die hieraan me zouden 

willen werken. Het gaat hierbij echter om een klein aantal houders die we hiervoor 

selecteren. Wilt u hieraan meewerken, dan kunt u zich aanmelden door een mail te 

sturen naar: manjansen@ggdru.nl. 

https://ggdru.us12.list-manage.com/track/click?u=871d2f01531d73cc7369d1ce3&id=a768865099&e=744b214704
https://ggdru.us12.list-manage.com/track/click?u=871d2f01531d73cc7369d1ce3&id=9dd0576162&e=744b214704
https://ggdru.us12.list-manage.com/track/click?u=871d2f01531d73cc7369d1ce3&id=9dd0576162&e=744b214704
mailto:manjansen@ggdru.nl


 

Om toch iedereen de kans te geven zijn/haar ervaringen te delen wordt er ook een 

vragenlijst uitgezet. Deze zult u volgende week via het bij ons bekende mailadres 

ontvangen. Wij nodigen u graag uit om deze in te vullen. Alvast bedankt voor uw 

medewerking!  

 

   
 

 

 

 

 


