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Beste houder,
In navolging op de brief d.d. 18 november 2013 over het samenvoegen van groepen en opvang
in een tweede stamgroep, stuur ik u deze brief.
Na overleg met de beleidsmedewerkers kinderopvang van GGD Nederland en de dertien
Zeeuwse gemeenten is het duidelijk geworden dat het uitgangspunt blijft dat, als een kind in
een andere dan zijn eigen stam- of basisgroep wordt opgevangen, er altijd van te voren
schriftelijk toestemming gegeven dient te worden door de ouder(s); dit voor een afgesproken
periode.
Op bovenstaande zijn twee uitzonderingen:
-

incidenteel opvangen van een kind / kinderen in een andere groep bij calamiteiten
(bijvoorbeeld bij ziekte van een beroepskracht, eenmalige extra opvang van een kind
door de thuissituatie) is toegestaan zonder van tevoren toestemming van de ouder(s).

-

als twee groepen samenvoegen en hierbij gaat van elke groep de eigen beroepskracht
mee, dan is dit ook toegestaan zonder vooraf gegeven toestemming van de ouders.

Deze voorwaarden zijn al van kracht vanaf 1 juli 2013 en worden vanaf 1 januari 2014 tijdens
de inspecties getoetst.
Tevens wil ik u wijzen op een reeds langer bestaande eis betreffende de verklaring omtrent
gedrag van de houder. Deze mag, bij een aanvraag tot exploitatie, op het moment van
overleggen niet ouder zijn dan twee maanden. Dit geldt voor elke nieuwe aanvraag (Wet Kinderopvang, artikel 1.50 lid 5). Mocht blijken dat bij een ingediende aanvraag de verklaring
omtrent gedrag van de houder niet aan bovenstaand artikel voldoet, zal de aanvraag door de
GGD Zeeland niet in behandeling worden genomen.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de inspecteurs Wet Kinderopvang GGD Zeeland

J. Bosch
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