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SAMENVATTING 
 
 

Op 1 juli 2019 is de B-status toegekend aan de gemeente Uden. Er is vervolgens een 
verbetertraject met de gemeente afgesproken. De B-status is toegekend omdat op de 
volgende twee wettelijke criteria tekortkomingen waren geconstateerd: 

 
• De uitvoering van de jaarlijkse verplichte onderzoeken 
• Het handhavend optreden 

 
De gemeente Uden is in augustus 2020 door de Inspectie van het Onderwijs opnieuw 
onderzocht. Hierbij heeft de inspectie de actuele taakuitvoering door de gemeente 
getoetst in een nader onderzoek. Vanwege de uitbraak van Covid-19 en  de daarmee 
de sluiting van de kinderopvang heeft de gemeente Uden de wettelijke taken op het 
gebied van toezicht en handhaving kinderopvang, niet volledig uit kunnen voeren. De 
Inspectie van het Onderwijs heeft met deze omstandigheden rekening gehouden in 
haar oordeelsvorming. 

 
Omdat er een paar maanden lang geen toezicht uitgevoerd kon worden door de GGD, 
zullen een viertal jaarlijkse onderzoeken doorgeschoven worden naar het  begin van 
2021. Het gaat om kinderopvanglocaties waarvan de GGD inschat dat er geen risico’s 
zijn. De uitvoering van de handhaving door de gemeente heeft de inspectie minder 
uitgebreid kunnen beoordelen dan zij dat normaal gesproken doet. Omdat het toezicht 
van de GGD stilgelegen heeft, waren er weinig actuele casussen om te beoordelen. 
De gemeente Uden heeft de inspectie ervan overtuigd dat zij de randvoorwaarden 
voor de uitvoering van de handhaving op orde heeft. Wel zal de inspectie wanneer de 
uitvoering van het toezicht en de handhaving weer geruime tijd genormaliseerd is, de 
uitvoering van de handhaving nogmaals beoordelen aan  de hand van actuele 
casussen. De beoordeling van de handhaving aan de hand van actuele casussen heeft 
plaatsgevonden in juni 2021. De bevindingen van deze beoordeling zijn beschreven in 
de bijlage bij dit rapport. 

 
Het nader onderzoek heeft plaatsgevonden in augustus 2020. 

 
De inspectie komt tot het volgende oordeel: 
De gemeente Uden voldoet aan de uitvoering van de wettelijke eisen op het gebied 
van toezicht en handhaving kinderopvang. 
De   gemeente   Uden   ontvangt   daarom   van  de   inspectie   een A-status 
(basisarrangement). 

 
Voor een onderbouwing van dit oordeel verwijs ik u naar hoofdstuk 2 en 3 van dit 
rapport. In hoofdstuk 2 zijn de onderzoeksbevindingen beschreven. Hoofdstuk 3 geeft 
inzicht in de weging door de inspectie van de bevindingen. Indien de gemeente gebruik 
heeft gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, is dit opgenomen in 
hoofdstuk 4. 
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1 INLEIDING 
 
 

Voor u ligt het rapport over de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van 
toezicht en handhaving kinderopvang door de gemeente Uden. Het nader onderzoek 
heeft plaatsgevonden in augustus 2020. 
Dit rapport is opgesteld door de Inspectie van het Onderwijs vanuit haar opdracht van 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de uitvoering van de wettelijke 
taken met betrekking tot de kinderopvang door gemeenten te beoordelen. 

 
In het Toezichtkader en Waarderingskader heeft de inspectie vastgelegd hoe zij te 
werk gaat en hoe zij tot haar oordeel komt. Op 1 oktober 2014 zijn beide kaders 
gepubliceerd op de website van de Inspectie van het Onderwijs １ 

(www.onderwijsinspectie.nl) en die van de Staatscourant. 
 

Dit rapport geeft inzicht in de wettelijke taakuitvoering van de gemeente Uden. Het 
rapport dient als weergave van het onderzoek door de inspectie na afronding van het 
verbetertraject dat de gemeente heeft uitgevoerd. De inspectie beoordeelt alleen of 
een gemeente aan de wettelijke minimumeisen voldoet. 

 
Onderzoeksopzet 
De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt of de gemeente Uden de uitvoering van 
de wettelijke taken op orde heeft, waarbij de nadruk ligt op de taken waarbij 
tekortkomingen zijn geconstateerd in het onderzoek van 1 juli 2019. Dit waren 
tekortkomingen op de volgende wettelijke criteria: 

 
• De uitvoering van de jaarlijkse verplichte onderzoeken 
• Het handhavend optreden 

 
In het onderzoek neemt de inspectie de Code Interbestuurlijke Verhoudingen en de 
Wet Revitalisering Generiek Toezicht in acht. De inspectie vertrouwt erop dat een 
gemeente haar taken goed uitvoert. In haar streven naar zo min mogelijke regeldruk 
wordt een gemeente tijdens een nader onderzoek alleen dan om nadere 
verantwoordingsinformatie gevraagd, wanneer de inspectie signalen heeft dat de taak 
onvoldoende wordt uitgevoerd. Zijn er geen signalen dan beperkt het onderzoek van 
de inspectie zich tot de uitspraken van de gemeente. Hierbij gaat zij ervan uit dat de 
gemeentelijke contactpersoon de vragen van de inspectie naar waarheid beantwoordt. 
Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is gebruik gemaakt van de door de gemeente 
geleverde documenten, informatie uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en 
informatie uit de gevoerde gesprekken met de gemeentelijke contactpersoon. 

 
Vanwege de uitbraak van Covid-19 en het reguliere toezicht door de GGD dat in die 
periode grotendeels heeft stilgelegen, zijn er weinig actuele casussen van handhaving 
door de gemeente die de inspectie kan beoordelen. Ons oordeel is om die reden vooral 
gebaseerd op de gesprekken met de gemeente, beleidsdocumenten en 
procesafspraken die zij hebben gemaakt. Er is naar een heel beperkt aantal casussen 
gekeken. Met de gemeente is afgesproken dat wanneer de uitvoering van het toezicht 
en de handhaving weer geruime tijd genormaliseerd is, de inspectie de uitvoering 
nogmaals zal beoordelen aan de hand van actuele casussen. De beoordeling van 
casussen heeft plaatsgevonden in juni 2021. De bevindingen van dat onderzoek zijn 
beschreven in de bijlage bij dit rapport. 

 

１ https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/kinderopvang/toezichtkader-kinderopvang 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/kinderopvang/toezichtkader-kinderopvang
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Uitkomst van het huidige onderzoek is een oordeel met bijbehorende status. De 
beoordeling van de inspectie is een momentopname. Toezicht houden en handhaven 
zijn dynamische processen, die onderhevig zijn aan allerlei invloeden zoals wijzigingen 
in wet- en regelgeving. 
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2 BEVINDINGEN 
 
 

Toezichthistorie 
In 2016 kreeg de gemeente Uden een B-status, omdat de uitvoering van de wettelijke 
taken op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang niet op  orde was. In 
augustus 2017 ontving de gemeente een A-status van de inspectie, nadat de 
gemeente een verbetertraject had doorlopen. In juli 2019 heeft de gemeente opnieuw 
een B-status gekregen. In het rapport van 1 juli 2019 werden tekortkomingen op twee 
wettelijke criteria geconstateerd. In januari 2020 is  getoetst of de gemeente de 
uitvoering van de wettelijke taken op orde had. Dat was op dat moment nog niet 
geval. De handhaving bleef geregeld lang liggen en in de onderzochte casussen vond 
de inspectie veel slordigheden. Daarnaast werden de onherroepelijk geworden 
handhavingsbesluiten niet gepubliceerd in het LRK. Met de gemeente is afgesproken 
dat de actiepunten uit de besproken casussen zo snel mogelijk opgepakt worden en 
dat de handhavingsbesluiten alsnog gepubliceerd worden. En dat de inspectie op een 
later moment opnieuw zal toetsen of de wettelijke taken op orde zijn. 

 
Algemene bevindingen 
De bevindingen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de door de gemeente geleverde 
documenten over de periode januari tot en met augustus 2020 en de gevoerde 
gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente. 

 
Er is een geschiedenis van veel personeelswisselingen binnen het team dat 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wettelijk taken op het gebied van 
toezicht en handhaving kinderopvang. Dit constateerde de inspectie al in het rapport 
van 1 juli 2019, maar ook sindsdien zijn er meerdere wisselingen geweest. Sinds 
december 2019 is er een nieuwe teamleider en ook de andere drie medewerkers die 
belast zijn met taken in de uitvoering, zijn nieuw. Op basis van de gesprekken met 
deze medewerkers, heeft de inspectie vertrouwen in een goede uitvoering van de 
taken door dit nieuwe team. 
Er zijn goede werkafspraken gemaakt, die bovendien zijn vastgelegd in een duidelijke 
procesbeschrijving. Ook zijn er afspraken over vervanging bij afwezigheid van de 
medewerkers. Bovendien ervaart het team nu meer bestuurlijke betrokkenheid, het 
contact met de wethouder is verbeterd. Er is veel contact met de gemeente Landerd, 
waarmee de gemeente Uden per 2022 fuseert. Maar ook met andere omliggende 
gemeenten is contact als er bijvoorbeeld vragen zijn over de uitvoering van de 
wettelijke taken. De inspectie ziet dat de gemeente hard heeft gewerkt aan het op 
orde brengen van de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van toezicht en 
handhaving kinderopvang. 

 

Bevindingen Landelijk Register Kinderopvang 
De  inspectie beoordeelt  de uitvoering van  het  LRK als ‘op orde’, indien  de in  het 
register opgenomen gegevens juist, volledig en actueel zijn verwerkt. 

 
In het onderzoek dat leidde tot het rapport van 1 juli 2019,  constateerde  de inspectie 
geen tekortkomingen op dit criterium. In het gesprek in januari 2020 bleek echter dat 
de gemeente geen handhavingsbesluiten publiceerde in het LRK. In het huidige 
onderzoek blijkt uit de gevoerde gesprekken met de gemeente en een controle 
(steekproef) van het LRK, dat de gemeente de handhavingsbesluiten nu wel 
publiceert. Ook zijn de ontbrekende handhavingsbesluiten tot drie jaar terug alsnog 
gepubliceerd. De uitvoering van dit criterium is daarmee op orde. 
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Bevindingen tijdig behandelen aanvragen tot registratie 
De inspectie beoordeelt de tijdigheid van de nieuwe aanvragen als ‘op orde’, indien 
alle nieuwe aanvragen binnen de wettelijke termijn van tien weken in behandeling 
worden genomen en in het LRK worden geregistreerd. 

 
Op basis van het rapport van 1 juli 2019, waarbij de inspectie geen tekortkomingen 
op dit criterium aantrof, bestaat er geen aanleiding tot het nader onderzoeken van 
deze taak. De contactpersoon verklaart dat de aanvragen binnen de termijn in 
behandeling worden genomen en in het LRK worden geregistreerd. Ook tijdens de 
sluiting van kinderopvanglocaties vanwege de uitbraak van Covid-19, zijn alle  nieuwe 
aanvragen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. 

 
Bevindingen uitvoering van de verplichte jaarlijkse onderzoeken 
De inspectie beoordeelt de gemeentelijke uitvoering op het criterium uitvoering van 
de onderzoeken als ‘op orde’, indien alle onderzoeken voor registratie, onderzoeken 
drie maanden na registratie, alle verplichte jaarlijkse onderzoeken (inclusief de ve 
basisvoorwaarden) en minimaal vijf procent van de VGO’s  (gastouder- voorzieningen) 
zijn uitgevoerd. 

 
De uitvoering van de verplichte jaarlijkse onderzoeken was in 2018 niet op orde.  Aan 
de basis van deze tekortkoming lag een slecht contact tussen de gemeente en de 
GGD. Uit de gesprekken met de gemeente blijkt dat dit contact sterk is  verbeterd. Er 
zijn goede afspraken gemaakt en er is ook op casusniveau geregeld contact. De 
planning van de GGD voor de uitvoering van de verplichte onderzoeken voor 2020 in 
de gemeente Uden, die de inspectie heeft ingezien, geeft voldoende vertrouwen dat 
dit op orde is. De GGD geeft aan dat omdat door de uitbraak van Covid-19 van half 
maart t/m mei geen onderzoeken uitgevoerd konden worden, het onvermijdelijk is om 
keuzes te maken. Daarom zullen vier jaarlijkse onderzoeken bij locaties waarvan de 
GGD inschat dat er geen risico’s zijn, doorgeschoven worden naar het begin van 
volgend jaar. Dit gebeurt weloverwogen en is bovendien de gemeente en de GGD niet 
aan te rekenen. Er is ruimte voor het uitvoeren van nader onderzoeken en 
onderzoeken voor registratie, mocht dit aan de orde zijn. 
Op grond van deze informatie constateert de inspectie dat de uitvoering van de 
verplichte jaarlijkse onderzoeken op orde is. 

 
Bevindingen Handhaving 
De inspectie beoordeelt de handhaving als ‘op orde’ indien de inspectierapporten  met 
handhavingsadviezen conform het eigen handhavingsbeleid worden afgehandeld. 
Daarnaast wordt gekeken naar de snelheid waarmee de handhaving wordt opgepakt. 

 
• Door actief gebruik te maken van handhavingsbeleid waarborgt de gemeente 

rechtsgelijkheid, transparantie en uniformiteit. Het ligt voor de hand dat 
handhavingsadviezen conform het eigen handhavingsbeleid uitgevoerd worden. 
Indien in incidentele gevallen van het handhavingsbeleid afgeweken wordt, is het 
zaak dat dit beargumenteerd wordt gedaan. 

• Bij uitgaande handhavingsbrieven is het van belang dat alle geconstateerde 
tekortkomingen benoemd worden met daarbij de verschillende  hersteltermijnen. 

• Na het verlopen van elke hersteltermijn is het zaak dat een nader onderzoek 
wordt uitgevoerd om te onderzoeken of de tekortkoming is opgelost. 

• Tot slot is het belangrijk dat de gemeente zich maximaal inspant om het doel van 
het handhavend optreden door de gemeente te realiseren, namelijk zorgen 
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dat tekortkomingen in de kwaliteit zo snel mogelijk opgeheven worden. Dus 
indien nodig is het zaak dat de gemeente andere instrumenten inzet 
(escalatie)voor het bereiken van het uiteindelijke doel. 

 
In het rapport van 1 juli 2019, constateerde de inspectie dat het oppakken van de 
handhaving voor een groot deel bleef liggen. Daarnaast werd er een 
handhavingsbeleid gehanteerd uit 2011, dat door wijzigingen in de wetgeving niet 
meer actueel was. 

 
In september 2019 is er een nieuw handhavingsbeleid vastgesteld. De medewerkers 
van de gemeente geven aan dat het werken met het nieuwe handhavingsbeleid  goed 
bevalt, het geeft duidelijke handvatten om de handhaving consequent uit te voeren. 

 
Intern heeft de gemeente goede werkafspraken gemaakt over het oppakken van de 
handhaving. Deze afspraken zijn vastgelegd in een procesbeschrijving die de inspectie 
heeft ingezien. Ook zijn er duidelijke afspraken over het overnemen van taken in het 
geval van afwezigheid. Daarbij kan ook de teamleider ingezet worden. Daarmee is het 
risico dat bij nieuwe personeelswisselingen de uitvoering van de handhaving weer 
wegzakt, voor een belangrijk deel ondervangen. Ook belangrijk is dat de medewerkers 
van de gemeente een grotere bestuurlijke betrokkenheid ervaren dan voorheen. 

 
Vanwege de uitbraak van Covid-19 en het reguliere toezicht door de GGD dat in die 
periode grotendeels heeft stilgelegen, heeft de inspectie slechts enkele actuele 
casussen van handhaving door de gemeente kunnen beoordelen. Daaruit zijn geen 
bijzonderheden naar voren gekomen. 

 
Op basis van de gevoerde gesprekken, het vorig jaar vastgestelde nieuwe 
handhavingsbeleid, de vastgelegde werkafspraken, de casussen die de inspectie 
bekeken heeft en de verbeterde bestuurlijke betrokkenheid, heeft de inspectie er 
vertrouwen in dat de gemeente de randvoorwaarden voor de uitvoering van de 
handhaving duurzaam op orde heeft. Naar het oordeel van de inspectie is de gemeente 
voldoende geëquipeerd om de handhavingstaken conform de wettelijke eisen uit te 
voeren. 
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3 OORDEEL 
 
 

De beoordeling is uitgevoerd op basis van de actuele stand van zaken in de gemeente 
Uden. De gemeente Uden ontvangt van de inspectie een A-status 
(basisarrangement). Dit wil zeggen dat de gemeente de uitvoering van haar  toezicht- 
en handhavingstaak voor kinderopvang op orde heeft. 

 
De inspectie constateert dat de gemeente zich bewust is van het belang van uitvoering 
conform de wettelijke regels. Ook ziet zij dat het belangrijk is de organisatie zodanig 
uit te rusten dat deze wettelijke taken kunnen worden uitgevoerd. Hierbij gaat het om 
zaken als voldoende capaciteit, budget en continuïteit. 

 

Onderbouwing van het oordeel 
Hieronder wordt per criterium de onderbouwing van het oordeel aangegeven. 

 
Landelijk Register kinderopvang 
Alle wijzigingen in het register zijn juist, volledig en actueel verwerkt. 

 
Tijdigheid nieuwe aanvragen 
Alle aanvragen zijn tijdig afgehandeld, binnen de tien weken termijn, en al dan niet 
geregistreerd in het LRK. 

 
Verplichte jaarlijkse onderzoeken 
De uitvoering van alle jaarlijks verplichte onderzoeken is vanwege de uitbraak van 
Covid-19 een tijd stil komen te liggen. Het zal daardoor niet lukken om in 2020 alle 
verplichte onderzoeken uit te voeren. Er is een duidelijke planning van de GGD voor 
het uitvoeren van de verplichte onderzoeken in de tweede helft van 2020, waarbij 
enkele onderzoeken doorgeschoven worden naar het begin van 2021. Deze planning 
is door de GGD afgestemd met de gemeente. 

 
Handhaving 
Op basis van het onderzoek concludeert de inspectie dat de werkafspraken binnen  de 
gemeente een actieve en voortvarende uitvoering van de handhaving mogelijk maken. 
Ondanks het feit dat de inspectie dit slechts in beperkte mate heeft kunnen controleren 
aan de hand van casuïstiek, heeft de inspectie er vertrouwen in dat de gemeente haar 
taken op dit gebied voldoende uitvoert. 
Wanneer de uitvoering van het toezicht en de handhaving weer geruime tijd 
genormaliseerd is, zal inspectie de uitvoering nogmaals beoordelen aan de hand van 
actuele casussen. 

 
De inspectie komt op basis van haar weging van alle bevindingen tot het oordeel dat 
de gemeente Uden de uitvoering van haar toezicht- en handhavingstaak voldoende 
op orde heeft. 
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4 ZIENSWIJZE 
 
 

De gemeente Uden heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het indienen 
van een zienswijze op het rapport van augustus 2020 en de bijlage van juni 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De Inspectie van het Onderwijs houdt ook toezicht op de kwaliteit van de voor- en 
vroegschoolse educatie (vve) in alle Nederlandse gemeenten die  middelen ontvangen 
voor onderwijsachterstandenbeleid. Na de vve-bestandsopname is overgeschakeld op 
signaalgestuurd toezicht. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van vve in een 
gemeente als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij signalen. Op de website van de 
inspectie vindt u een overzicht van de rapporten per gemeente en de rapporten op 
locatieniveau. Voor meer informatie hierover zie 

www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/voor-en-vroegschoolse-educatie.” 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/voor-en-vroegschoolse-educatie
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5 BIJLAGE: BEOORDELING HANDHAVING 2021 
 
 

Inleiding 
In augustus 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs in een nader onderzoek 
getoetst of de gemeente Uden de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied 
van de kinderopvang op orde had. Op dat moment had de gemeente nog een status 
B. Uit die toets bleek dat de gemeente de randvoorwaarden voor de uitvoering van 
de handhaving op orde had en om die reden heeft de inspectie de A-status toegekend. 
Vanwege de coronapandemie – en de sluiting van de kinderopvang – waren er niet 
voldoende casussen om de uitvoering van de handhaving door de gemeente Uden te 
toetsen in augustus 2020. Daarom is afgesproken dat de inspectie op een later 
moment de uitvoering van de handhaving zou beoordelen. Deze beoordeling heeft 
plaatsgevonden in juni 2021 en wordt beschreven in deze bijlage. 

 
Bevindingen Handhaving 
De inspectie beoordeelt de handhaving als ‘op orde’ indien de inspectierapporten  met 
handhavingsadviezen conform het eigen handhavingsbeleid worden afgehandeld. 
Daarnaast wordt gekeken naar de snelheid waarmee de handhaving wordt opgepakt. 

 
• Door actief gebruik te maken van handhavingsbeleid waarborgt de gemeente 

rechtsgelijkheid, transparantie en uniformiteit. Het ligt voor de hand dat 
handhavingsadviezen conform het eigen handhavingsbeleid uitgevoerd worden. 
Indien in incidentele gevallen van het handhavingsbeleid afgeweken wordt, is het 
zaak dat dit beargumenteerd wordt gedaan. 

• Bij uitgaande handhavingsbrieven is het van belang dat alle geconstateerde 
tekortkomingen benoemd worden met daarbij de verschillende  hersteltermijnen. 

• Na het verlopen van elke hersteltermijn is het zaak dat een nader onderzoek 
wordt uitgevoerd om te onderzoeken of de tekortkoming is opgelost. 

• Tot slot is het belangrijk dat de gemeente zich maximaal inspant om het doel van 
het handhavend optreden door de gemeente te realiseren, namelijk zorgen dat 
tekortkomingen in de kwaliteit zo snel mogelijk opgeheven worden. Dus indien 
nodig is het zaak dat de gemeente andere instrumenten inzet (escalatie)voor het 
bereiken van het uiteindelijke doel. 

 
Op basis van het nader onderzoek van augustus 2020 concludeerde de inspectie al 
dat de gemeente Uden de randvoorwaarden voor de uitvoering van de handhaving 
duurzaam op orde heeft. De beoordeling van de casussen in juni 2021 heeft dat beeld 
bevestigd. 

 
De beoordeling is uitgevoerd op basis van een overzicht van de handhaving, 
aangeleverd door de gemeente Uden, over de periode augustus 2020 tot mei 2021. 
Uit het overzicht en een gesprek op 3 juni 2021 blijkt dat de gemeente de uitvoering 
van de handhaving ook in de praktijk voldoende op orde heeft. De gemeente heeft  in 
vrijwel alle gevallen handhavend opgetreden als de toezichthouder een 
handhavingsadvies heeft gegeven. 
Het vernieuwde handhavingsbeleid uit 2019, de aangepaste werkafspraken en de 
verbeterde bestuurlijke betrokkenheid blijken een goede basis om de 
handhavingstaken conform de wettelijke eisen uit te voeren. 
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In één casus handhaaft de gemeente niet, ondanks de constatering van de 
toezichthouder van de GGD dat de maximale groepsgrootte van de basisgroep 
overtreden wordt. Het gaat om een BSO die in samenwerking met een basisschool 
een concept aanbiedt waarin kinderopvang en onderwijs met elkaar verweven zijn. 
Dit concept kenmerkt zich doordat onderwijs en buitenschoolse opvang gedurende de 
dag afgewisseld worden, waarbij de kinderen steeds in dezelfde groep bij elkaar 
blijven. Tijdens het onderwijs zijn er leerkrachten  in de groep aanwezig en tijdens  de 
buitenschoolse opvang pedagogisch medewerkers. Door deze werkwijze wordt bij een 
aantal basisgroepen de maximale groepsgrootte structureel overschreden. 

 
De gemeente heeft in een brief aan de BSO en de school (d.d. 29 oktober 2019) laten 
weten niet op de overtreding van de maximale groepsgrootte te zullen handhaven, 
omdat “het concept van de BSO positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de 
leerlingen en voldoet aan de eisen van een gezond pedagogisch klimaat waarbij de 
veiligheid van kinderen op geen enkele mogelijkheid in het geding komt.” In een 
volgende brief aan de BSO (d.d. 4 december 2020) bevestigt de gemeente nogmaals 
niet op de overschrijding van de maximale groepsgrootte te zullen handhaven. 
De wet is duidelijk over de maximale grootte van de groepen en de argumenten van 
de gemeente om niet te handhaven zijn onvoldoende overtuigend. 

 
Een aandachtspunt is het consequent publiceren van de handhavingsbesluiten in het 
Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In enkele gevallen waren de 
aanwijzingsbesluiten niet gepubliceerd, terwijl de besluiten al wel  onherroepelijk zijn. 
De gemeente heeft de publicatie voorafgaand aan het gesprek van 3 juni in  orde 
gemaakt en zal de vastlegging van de werkafspraken op dit punt herzien. 

 
Oordeel 
Over de gehele linie heeft de gemeente de uitvoering van de handhaving voldoende 
op orde. De randvoorwaarden voor een goede uitvoering zijn er en de gemeente heeft 
laten zien ook in de praktijk de handhaving voortvarend en conform het 
handhavingsbeleid uit te voeren. 

 
De argumentatie van de gemeente Uden om niet te handhaven in de casus waarbij de 
maximale groepsgrootte van de buitenschoolse opvang structureel overschreden 
wordt, is echter onvoldoende overtuigend. De inspectie kan deze gedoogsituatie op 
een later moment verder onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, zal de 
inspectie de status van de gemeente opnieuw evalueren. 

 
Ondanks het feit dat de gemeente één specifieke overtreding gedoogt, voert zij op 
alle andere onderdelen haar handhavingstaak goed uit. Alles wegende komt de 
inspectie tot het oordeel dat de gemeente Uden de uitvoering van haar 
handhavingstaak voldoende op orde heeft. Daarmee behoudt de gemeente haar A- 
status. 
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