
Datum:  

Betreft: <soort, naam en adres voorziening> 

 

Geachte <naam houder>  

 

Tijdens het <type> onderzoek van de toezichthouder kinderopvang op <datum> op <soort 

voorziening, naam voorziening > is geconstateerd dat de onderstaande kwaliteitseis(en) niet 

nageleefd wordt/worden. 

 

De toezichthouder heeft u een herstelaanbod gedaan. U wilt hier gebruik van maken. 

Het volgende is in onderlinge overeenstemming afgesproken: 

 

Overtreden 

voorwaarde 
 

Aan welke voorwaarde wordt niet voldaan?  

<wettelijke overtreding: kopiëren en plakken uit het rapport> 
 

Beschrijving Waarom wordt er niet aan de voorwaarde voldaan? 

Wat ontbreekt of wat heeft de houder nagelaten? 

Maatregel 

 

Beschrijving wat van de houder verwacht wordt. Wat moet de houder doen om te 

voldoen aan de kwaliteitseis.  

De houder zal mede op basis van de Wko en onderliggende regelgeving en zijn 

eigen deskundigheid zijn weg kunnen vinden. De te treffen maatregel hoeft niet 

tot in detail uitgeschreven te worden. Het is aan de houder om te bepalen hoe de 

maatregel getroffen wordt. Een wat ruimere omschrijving van de maatregel heeft 

bovendien het voordeel dat het toezicht daarna niet te beperkt is.  

 

De maatregel is bijvoorbeeld: de houder brengt het beleid 4ogenprincipe in 

overeenstemming met de praktijk.  

Hoe de houder uitvoer geeft aan het 4ogen principe en in overeenstemming 

brengt met het beleid is aan de houder en hoeft niet in de maatregel opgenomen 

te zijn. 
 

Termijn Aantal dagen (let op hoe je dit benoemt: betreft dit werkdagen of 7 weekdagen).  

Benoem voor de duidelijkheid ook de uiterste reactie datum. 
 

 

Mocht u bij nader inzien geen gebruik willen of kunnen maken van dit herstelaanbod dan wordt u 

verzocht om dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de deze brief/e-mail schriftelijk kenbaar 

te maken aan ondergetekende.  

 

De toezichthouder beoordeelt na de gestelde hersteltermijn opnieuw de naleving van 

bovengenoemd voorschrift.  

 

Voor onderstaande voorwaarde(n) is geen herstelaanbod aangeboden. De overtreding van de 

kwaliteitsregel(s) leent zich niet voor herstel of herstelaanbod op deze kwaliteitseis(en) komt op 

basis van gemeentelijk beleid niet in aanmerking.  



 

Overtreden 

voorwaarde 

Aan welke voorwaarde wordt niet voldaan?  

<wettelijke overtreding: kopiëren en plakken uit het rapport> 
 

Beschrijving Waarom wordt er niet aan de voorwaarde voldaan? 

Wat ontbreekt of wat heeft de houder nagelaten? 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u via de e-mail/telefonisch 

contact opnemen met ondergetekende.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

(Digitale) handtekening 

 

Naam en functie toezichthouder kinderopvang 

Naam afdeling en naam GGD 

E-mail adres/ Telefoonnummer  

 

 


