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Betekenis van ‘Streng aan de Poort’ 

In 2017 starten zowel de GGD’en als de gemeenten binnen het toezicht kinderopvang 

met ‘Streng aan de Poort’.  

 

‘Streng aan de Poort’ betekent: de gemeente is streng bij het nemen van een besluit 

over een aanvraag, zoals hieronder genoemd, en verzoekt de toezichthouder 

kinderopvang van de GGD om het kindercentrum intensief te onderzoeken. Het 

onderzoek is breed en betreft niet alleen de voorziening. De GGD kijkt bij de 

beoordeling ook naar de naleving van kwaliteitseisen bij eventueel andere 

kindercentra die u eerder heeft geopend. De GGD onderzoekt of exploitatie 

redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen uit de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) en aanverwante wet- en 

regelgeving. 

 

‘Streng aan de Poort’ is van toepassing in de volgende situaties: 

- een aanvraag om een nieuw kindercentrum te openen; 

- een aanvraag bij een verhuizing van een reeds bestaand en geregistreerd 

kindercentrum naar een ander adres; 

- een aanvraag tot wijziging van de houder.  

 

Voor u als houder betekent ‘Streng aan de Poort’ dat u verantwoorde kinderopvang 

moet kunnen bieden vanaf het moment dat uw kindercentrum is geregistreerd in het 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Met andere woorden: 

uw kinderopvangcentrum moet vanaf registratie voldoen aan de kwaliteitseisen. 

 

Het proces van ‘Streng aan de Poort’ 

Wanneer u een kindercentrum in gebruik wilt nemen of een nieuw kindercentrum wilt 

openen, doorloopt u de volgende stappen: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2017-01-01
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Intensiteit onderzoek bij ‘Streng aan de Poort’  

Bij het onderzoek voor registratie, moet u aantonen dat u vanaf de start van de 

opvang verantwoorde kinderopvang biedt. De toezichthouder stelt u daarom veel 

vragen en wil verschillende documenten inzien. De eisen rondom de praktijk, zoals 

de beroepskracht-kindratio en de pedagogische praktijk, neemt de toezichthouder 

voor zover mogelijk mee in het onderzoek.  

 

Het vervolg op ‘Streng aan de Poort’ 

Wanneer de gemeente positief beschikt op uw aanvraag, wordt uw kindercentrum 

geregistreerd in het LRKP en mag u starten met het aanbieden van kinderopvang of 

mag u als nieuwe houder de opvang voortzetten. Binnen drie maanden na 

registratie in het LRKP onderzoekt de GGD opnieuw uw kindercentrum. Hierbij 

onderzoekt de toezichthouder kinderopvang of u daadwerkelijk aan alle 

kwaliteitseisen uit de Wko en aanverwante wet- en regelgeving voldoet. Zowel de 

eerder beoordeelde kwaliteitseisen als de praktijk komen aan bod bij dit onderzoek. 

Na dit onderzoek krijgt uw kindercentrum jaarlijks een onderzoek. Wanneer u de 

kwaliteitseisen niet of onvoldoende naleeft adviseert de GGD de gemeente (waar 

nodig) om over te gaan tot handhaving.  

 

Bij de GGD in uw regio en bij de gemeente waarin u uw kindercentrum wilt openen 

of voortzetten kunt u terecht voor meer informatie over toezicht en handhaving in 

de kinderopvang en ‘Streng aan de Poort’.  

1. Voorbereiding op en indienen van de aanvraag of het wijzigingsverzoek 

U kunt gebruik maken van informatie op de website van de rijksoverheid en bijvoorbeeld een 

stappenplan en de toelichting bij het aanvraag- of wijzigingsformulier lezen. U dient een aanvraag in 

bij de gemeente waar u wilt starten met kinderopvang. Deze aanvraag kan dus een nieuw te starten 

kinderopvangcentrum betreffen, een verhuizing van een bestaand kindercentrum, of een verzoek tot 

wijziging van de houder. 

2. De gemeente ontvangt en onderzoekt de aanvraag  

De gemeente beoordeelt of de aanvraag tot exploitatie juist ingevuld is en of u alle verplichte 

documenten heeft meegestuurd. Is dit het geval, dan kan de gemeente de GGD een opdracht geven 

tot het uitvoeren van een onderzoek voor registratie.  

Als uw aanvraag incorrect is ingevuld, of er ontbreken documenten, dan vraagt de gemeente u de 

aanvraag aan te vullen. Een dergelijk verzoek tot aanvulling kan betekenen dat het langer duurt 

voordat de gemeente beslist op uw aanvraag. 

3. De toezichthouder kinderopvang van de GGD doet onderzoek 

De toezichthouder van de GGD voert een onderzoek voor registratie uit.  

Dit onderzoek kan uit de volgende onderdelen bestaan: voorgesprek met de houder, versturen van 

een informatiebrief, het opvragen van (aanvullende) documenten en een bezoek aan het 

kindercentrum (de toezichthouder maakt hiervoor een afspraak met u). 

De GGD neemt de bevindingen van dit onderzoek op in een inspectierapport en adviseert de 

gemeente op basis van deze bevindingen. De toezichthouder maakt hierbij een inschatting of u 

zodra u mag starten met de opvang van kinderen kunt voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wko en 

aanverwante wet- en regelgeving. 

4. De gemeente neemt een besluit over de aanvraag 

Op basis van het inspectierapport van de GGD neemt de gemeente een besluit over de aanvraag 

door middel van het opstellen van een beschikking. De gemeente moet binnen tien weken beslissen 

op de aanvraag. Echter als er aanvullende informatie is opgevraagd door de gemeente, zoals bij 

punt 2 omschreven dan is deze termijn langer (opschorting termijn). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/kinderopvang-starten

