Risicoprofiel toezicht
kinderopvang
Een risicoprofiel is een instrument voor de toezichthouder (de GGD). De kleur van het risicoprofiel
geeft aan hoe intensief de inspecteur kinderopvang de kinderopvanglocatie moet inspecteren.
Toezichthouders inspecteren minder intensief bij locaties waar geen zorgen over bestaan en
intensiever bij locaties waar wél zorgen over zijn.

Risicoprofiel kinderopvang

Een risicoprofiel zegt niets over de situatie van de kinderopvanglocatie op dat moment, maar wel iets
over o.a. de inspectiegeschiedenis. De meeste recente feiten (bevindingen van de inspecteur
kinderopvang) zijn terug te vinden in het openbare inspectierapport. Minister Asscher van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid vindt dat het risicoprofiel geen kwaliteitsoordeel is en heeft om die reden
in januari 2017 bepaald dat gemeenten niet verplicht zijn risicoprofielen openbaar te maken.

De inspecteur kinderopvang bepaalt jaarlijks na de inspectie het risicoprofiel. Dit doet hij aan de hand
van een modelrisicoprofiel met zeven indicatoren. Er is een modelrisicoprofiel voor kindcentra (kdv en
bso), gastouderopvang en peuterspeelzalen. De zeven indicatoren uit het model zijn ondergebracht
in vier categorieën: inspectie-historie, externe informatie, interne factoren en nalevingsbereidheid. De
toezichthouder kent aan elk van de indicatoren een kleur toe (geel, groen, oranje of rood). Hij
overweegt daarbij (per indicator) of en in welke mate hij zich zorgen maakt over de actuele situatie en
in de toekomst. Vervolgens wordt het profiel toegekend waarbij elke indicator even zwaar weegt.

Er zijn vier soorten risicoprofielen:
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Kleur

Betekenis

Groen

Geen zorg over actuele situatie of situatie in
de nabije toekomst.
Geen of lichte zorg over actuele situatie,
lichte zorg over nabije toekomst.
Lichte zorg of zorg over actuele situatie,
zorg over nabije toekomst.
(Serieuze) zorg over actuele situatie,
serieuze zorg over nabije toekomst.

Geel
Oranje
Rood

Bij kinderopvangorganisatie X zijn bij de inspectie van juli 2016 gebreken geconstateerd. Deze
gebreken zijn voor de toezichthouder reden geweest om de opvangorganisatie een oranje
risicoprofiel te geven. De kinderopvang is hard aan het werk gegaan om de gebreken op te lossen,
wat al binnen twee weken is gerealiseerd. Tot de inspectie in 2017 heeft de opvangorganisatie een
oranje risicoprofiel terwijl er in de praktijk geen gebreken meer zijn.

> https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/toezicht-kwaliteit-kinderopvang/dossiers/199-risicoprofieltoezicht-kinderopvang
> http://boink.info/boink-voor-ouders/kwaliteit

