
 

Bijlage 1 Overzicht wijzigingen. 

Project Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) 

Per 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en 

peuterspeelzaalwerk. De herijking van de kwaliteitseisen valt onder het project Innovatie en Kwaliteit 

Kinderopvang (IKK). Het herijken van de kwaliteitseisen heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het 

toezicht op en de handhaving van deze eisen. 

De overkoepelende doelstellingen van IKK zijn: 

 

   

Meer aandacht voor 

(pedagogische) kwaliteit 

 

Efficiënt & Effectief  

Toezicht en Handhaving 

 

Eenvoudig, doeltreffend en  

beter uitlegbare regelgeving 

 

Het achterliggende principe voor het toezicht is dat de kwaliteit die de houder zegt te bieden, in de 

praktijk zichtbaar moet zijn. Leiden beleid en praktijk tot verantwoorde kinderopvang? Het zwaartepunt 

in het toezicht op de kwaliteitseisen verschuift hiermee van het beoordelen van de randvoorwaarden 

(de wat en waarmee) naar het beoordelen van de praktijk op basis van het beleid van de houder (de 

hoe en waarom). De toezichthouder dient meer oog te hebben voor het proces waarmee volgens de 

houder een verantwoorde kinderopvang tot stand komt. De toezichthouder besteedt meer aandacht 

aan voorwaarden en omstandigheden waarbinnen beleid tot stand komt en wordt uitgevoerd. Dit 

betekent, dat de toezichthouder toetst op welke manier de houder de medewerkers toerust op 

kwaliteit, en of de medewerkers daarin voldoende worden begeleid en geëquipeerd. Ook toetst de 

toezichthouder bij het beoordelen van de praktijk meer op het handelen door en het gedrag van de 

medewerkers als afgeleide van het beleid van de houder. 

 

Wijzigingen wet- en regelgeving met betrekking tot de citeertitel en/of de inhoud 

 

Wet- en regelgeving 2017 Wet- en regelgeving 2018 

Aanpassing  i.v.m. Wet IKK en Wet Harmonisatie 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen 

Citeertitel: Wet kinderopvang 
Wet 
Aanpassing van artikelen 1.1, 1.46, 1.47, 1.47a, 
1.49, 1.50, 1.50b, 1.51, 1.56, 1.56b 
De artikelen gerelateerd aan peuterspeelzalen 
vervallen 

Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk (2012) 
Algemene Maatregel van Bestuur 

Citeertitel: Besluit kwaliteit kinderopvang 
Algemene Maatregel van Bestuur 
Betreft nieuw besluit dagopvang en 



buitenschoolse opvang 

Citeertitel: Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor 
gastouderopvang  
Algemene Maatregel van Bestuur 
Betreft aangepast besluit van 2012 

De artikelen gerelateerd aan peuterspeelzalen 
vervallen 

Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk 

Citeertitel: Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor 
gastouderopvang 
Ministeriele regeling 

Artikelen 2 tot en met 10 en de bijlage m.b.t. 
kwaliteitseisen kindercentra vervallen in de 
regeling en worden opgenomen in het Besluit 
kwaliteit kinderopvang 

De artikelen gerelateerd aan peuterspeelzalen 
vervallen 

Regeling Wet kinderopvang Citeertitel: Regeling wet kinderopvang 
Opleidingseisen beroepskrachten, pedagogisch 
beleidsmedewerkers, kwalificatie EHBO, andere 
regels stagiaires en vrijwilligers m.b.t. 
kindercentra toegevoegd 

Besluit 20 maart 2015 tot aanwijzing van EHBO 
certificaten gastouderopvang en opname in het 
register EHBO certificaten gastouderopvang is 
ingetrokken 

Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

Citeertitel gewijzigd: Besluit landelijk register 
kinderopvang en register buitenlandse 
kinderopvang 

De Landelijke Registers Kinderopvang en 
Peuterspeelzaalwerk (LRKP) 

naam gewijzigd: Het Landelijk Register 
Kinderopvang 

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie 

Citeertitel is ongewijzigd 
Aanpassing aantal artikelen 

Beleidsregels werkwijze toezichthouder 
kinderopvang en peuterspeelzalen 

Citeertitel gewijzigd: Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder kinderopvang. 
Aanpassing aantal artikelen m.b.t. de 
peuterspeelzalen 

 

In het Afwegingsmodel zijn de nieuwe en/of gewijzigde eisen uit de Wko geldend vanaf 2018 verwerkt. 
- Harmonisatie: peuterspeelzaal is een kinderdagverblijf geworden 
- Wet IKK: aanpassing voorschriften in Wko en onderliggende regelgeving 
- Tweede voertaal op een voorziening voor buitenschoolse opvang 
- Het overzicht volgt zoveel mogelijk de opzet van het modelrapport 
- De administratie eisen aan kinderopvang zijn toegevoegd 



 

Geldboete 4e categorie 

De bestuurlijke boete voor het exploiteren van een kinderopvangvoorziening zonder toestemming van 

het college dan wel het overtreden van een opgelegd exploitatieverbod is ten opzichte van het vorige 

Afwegingsoverzicht verhoogd naar € 20.500. De reden hiervoor is dat deze boete zo overeenkomt met 

de strafrechtelijke sanctie die op grond van de Wet economische Delicten voor deze overtreding 

opgelegd kan worden (geldboete 4e categorie). Dat maakt de motivering voor dit boetebedrag 

gemakkelijker. 

 

Geldboete 2e categorie 

De boete voor het schenden van de medewerkersplicht is verhoogd naar 4.100,-. 

 

  



Overige wijzigingen 

 

Per 1 januari 2018 treedt het Wetsvoorstel harmonisatie in werking.  

De harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk bestaat uit het gelijkschakelen van: 

- de wettelijke kwaliteitseisen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en  

- de financieringsstructuur voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.  

 

Op 1 januari 2018 worden alle tot dat moment nog bestaande peuterspeelzalen automatisch 

kindercentrum. Dat betekent dat die voorzieningen moeten voldoen aan de (nieuwe) wettelijke 

kwaliteitseisen voor dagopvang. Alle verwijzingen naar de peuterspeelzalen zijn daarom uit het 

regionale handhavingsbeleid gehaald.  

 

Lectio Silencio Positivo vanaf januari 2018 niet meer van toepassing op nieuwe aanvragen. 

De Lectio Silencio Positivo (artikelen 4:20 en verder Algemene wet bestuursrecht) is vanaf januari 

2018 niet meer van toepassing op nieuwe aanvragen tot exploitatie van een voorziening voor 

kinderopvang of gastouderopvang. De tien weken termijn blijft bestaan, maar een beschikking wordt 

niet meer van rechtswege afgegeven bij het overschrijden van de termijn. De aanvrager kan in plaats 

daarvan bij termijnoverschrijding een dwangsom vorderen op basis van de artikelen 4:17 tot en met 

4:20 Algemene wet bestuursrecht.  

 

Herstelaanbod 

Vanaf 1 januari 2019 wordt het herstelaanbod
1
 ingevoerd en dat vervangt dan overleg en overreding. 

Het herstelaanbod betreft een verdere uitwerking van overleg en overreding. Bij het herstelaanbod 

treedt de toezichthouder ook in overleg als een controle op locatie wel noodzakelijk is. Dit betekent dat 

de toezichthouder ook bij meer complexe overtredingen in overleg kan met de houder. Het 

herstelaanbod wordt schriftelijk vastgelegd in een format.  

Het doel van het aanbieden van herstel binnen het onderzoektraject is om op een informele wijze, 

zonder gebruikmaking van een handhavingsinstrument, zo snel mogelijk na constatering door de 

toezichthouder van het niet naleven van een wettelijk voorschrift door de houder herstel of de 

beëindiging van deze geconstateerde overtreding in gang te zetten zodat de kwaliteit niet onnodig 

lang tekort schiet. 

 

 

                                                           
1 Alleen in gemeente Reusel-De Mierden wordt al gewerkt met het herstelaanbod.  Deze gemeente heeft meegedaan aan een pilot in het 

kader van het project Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).  De verdere implementatie van de werkwijze herstelaanbod gebeurt in 

2018.  In Zuidoost Brabant wordt herstelaanbod per 1 januari 2019 ingevoerd. 


