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Kinderopvang & peuterspeelzalen  

GGD Fryslân controleert de kwaliteit van de voorzieningen voor kinderopvang en 
peuterspeelzalen in Fryslân. De GGD doet dit in opdracht van de gemeenten. 
Toetsing vindt plaats voordat een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, 
peuterspeelzaal, gastouderbureau of gastouder ingeschreven kan worden in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De kwaliteitseisen 
staan beschreven in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
(Wko). 

Inspectie 

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Bij eventuele 
tekortkomingen, kan de gemeente sancties opleggen. In ernstige situaties de 
gemeente besluiten de opvang te stoppen. 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen  

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, organisaties voor buitenschoolse opvang, 
gastouderbureaus en gastouders bijgehouden. 

Registratie in het LRKP 

Aan kinderopvangcentra en gastouders worden steeds hogere eisen gesteld om de 
kwaliteit van de opvang te garanderen. De GGD controleert of ze voldoen aan alle 
kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Is dat het geval, dan krijgen ze de 
vermelding ‘geregistreerd’ in het LRKP. Als een organisatie niet meer voldoet aan de 
kwaliteitseisen, krijgt deze de vermelding ‘niet meer geregistreerd’ in het LRKP. 

De inspectierapporten kunt u downloaden van de website van het LRKP: 
Landelijkregisterkinderopvang.nl. 
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Nieuwe locatie, verhuizing of overname 

Vanaf 1 januari 2010 is het verplicht om voor elk nieuw te starten gastouderbureau, 
kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang per locatie een aanvraag in te dienen tot 
registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit 
geldt ook voor de gastouderbureaus die gastouders dienen aan te melden voor het 
LRKP. 
Daarnaast is het van belang dat u ook aan de lokale gemeentelijke eisen voldoet. 
Hierbij kunt u denken aan bouwveiligheids- en brandweereisen en of uw locatie past 
in het bestemmingsplan. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de gemeente van 
vestiging. 
Bij een verhuizing van uw opvanglocatie dient u een nieuwe aanvraag te doen bij het 
LRKP. De oude opvanglocatie dient dan uitgeschreven te worden. Wanneer uw 
opvanglocatie overgaat op een andere eigenaar of wanneer u de eigenaar wordt van 
een al geregistreerde opvanglocatie, geven de oude en nieuwe eigenaar deze 
wijziging gezamenlijk door aan de gemeente. Voor meer informatie over de 
aanvragen of wijzigingen kunt u informatie vinden op de website van de 
Rijksoverheid. 
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