Overzicht opstarten en inspecties kindercentrum
Stap 1: Controle van bestemmingsplan en vergunningen
Bestemmingsplan
U moet zelf nagaan of op grond van het geldende bestemmingsplan een
kindercentrum/gastouderbureau op de gewenste locatie kan worden gevestigd.
Bouwvergunning
Als u een nieuwe locatie wilt bouwen of ingrijpende verbouwingen moet uitvoeren om het bestaande
pand geschikt te maken voor het gebruik van kinderopvang moet u zich laten informeren over
bouwvergunningen.
Gebruiksvergunning
In principe is voor alle locaties een gebruiksvergunning van de brandweer noodzakelijk, de verplichte
risico-inventarisatie veiligheid volgens art. 51 van de Wet Kinderopvang.
Bouwbesluit
Op 1 juli 2005 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Eén van de belangrijkste veranderingen
hierin is de opname van specifieke eisen voor kinderopvangvoorzieningen. Meer informatie vindt u op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.
Stap 2: Melding bij de gemeente
Als alle zaken betreffende het bestemmingsplan en de vergunningen geregeld zijn, kunt u zich bij de
gemeente aanmelden voor registratie als houder van een kindercentrum. Na ontvangst van uw
melding geven wij de GGD opdracht om het kindercentrum te inspecteren. De GGD neemt contact
met u op voor een inspectie van de locatie.
Stap 3: De voorinspectie door de GGD Gelre-IJssel
Nadat de GGD de melding van de gemeente heeft ontvangen, volgt de inspectie door de GGD.
De voorinspectie heeft als doel om de kwaliteit van de door u geboden kinderopvang te beoordelen.
Dit gebeurt aan de hand van een aantal selectiecriteria.
Stap 4: Uitkomst inspectie GGD/exploitatie
Als na de eerste inspectie de inschatting door de GGD wordt gemaakt dat er sprake is van
verantwoorde kinderopvang ontvangt u een brief dat u uw kindercentrum in gebruik mag nemen en
dat de opvanglocatie ingeschreven wordt in het Landelijke Register Kinderopvang. Een afschrift
daarvan wordt ook naar de GGD Gelre-IJssel gestuurd. Tevens vindt een publicatie plaats in de lokale
huis-aan-huisbladen “De Band” en “Aalten Vooruit”.
Stap 5: Inspectie na aanvang exploitatie
Drie maanden na aanvang van de exploitatie vindt vervolgens een volledige inspectie plaats door de
GGD (bij een eerste inspectie zijn vaak nog niet alle onderdelen te toetsen). De GGD-inspecteur stelt
van elk bezoek een inspectierapport op. Inspectierapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd.
Deze kunt u vinden in het Landelijk Register Kinderopvang.
Stap 6: Jaarlijkse inspectie
Een bestaand kindercentrum wordt elk jaar bezocht door de GGD-inspecteur, die toetst of het
kindercentrum aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast kan de GGD een extra inspectie
uitvoeren, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van ouders.

