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Handreiking Coulance kwaliteitseisen 
Versie 10 januari 2022 
 
Inleiding 
In december heeft de staatsecretaris SZW een coulanceregeling aangekondigd, die per 1 januari 
2022 ingaat met een looptijd van een half jaar. Van ondernemers wordt gevraagd een plan op te 
stellen over wanneer en hoe zij bij afwijkingen door overmacht zullen handelen. Om daar bij te 
helpen heeft BVOK deze Handreiking Coulance kwaliteitseisen geschreven met daarin handelings-
tips voor de uitzonderingen die in de coulance zijn opgenomen.  
 

Op de volgende 6 kwaliteitseisen is in principe een coulance van toepassing: 
1.  Opvang in één stam- en basisgroepen  
2. het opvangen in één stamgroep ruimte  
3.  de inzet van beroepskrachten in opleiding, 
4.  het vaste gezichtencriterium, 
5.  de drie-uursregeling   
6.  de kwalificatie-eisen voor voorschoolse educatie. 

 
Let op: voor nummers 4 en 5 geldt reeds een ‘overmachts-bepaling’, artikel 8 in de Beleidsregels 
werkwijze toezichthouder in de kinderopvang. Dat betekent: het bij overmacht afwijken van regels 
mag niet als overtreding worden genoteerd!  
 
Werkwijze coulance regeling  
De ondernemer moet verantwoorde keuzes maken en zich inspannen om afwijken van de 
kwaliteitseisen te voorkomen en indien onontkoombaar te zorgen voor verantwoorde alternatieven. 
De ondernemer moet dat aantonen met een plan van aanpak, dat hij/zij voorlegt aan de 
beroepskrachten, de ouders en aan de inspecteur.  
De toezichthouder beschrijft de overmacht-situatie in het inspectierapport. GGD GHOR heeft 
bedongen dat - in afwijking van het principe ‘overmacht’ - de inspecteur tevens een overtreding 
noteert (wat dus niet mag voor het VGC en de drie-uursregeling!) en de gemeente adviseert over 
wel/geen handhaving. De gemeente kan rekening houden met ‘verzachtende omstandigheden’. 
 
Het plan  
Het plan van aanpak moet zichtbaar maken hoe de ondernemer het afwijken van de kwaliteitseisen  
probeert te voorkomen en welke verantwoorde alternatieven hij kiest bij nood aan de man. De 
praktijk moet uiteraard overeenkomen met dit plan. Zorg er dus voor dat je gedocumenteerd inzage 
kan geven in de praktijk.  
 
Onderdeel 1  
De ondernemer legt vast hoe hij afwijkingen wil voorkomen 

• Van kwaliteitseisen waarvan niet mag worden afgeweken, zoals: VOG, vierogen-principe, 
EHBO, werken met een arbeidsovereenkomst 

• Van de 6 kwaliteitseisen waarvoor de coulanceregeling geldt 
 
Onderdeel 2  
De ondernemer legt verantwoorde alternatieven vast indien afwijken van de 6 kwaliteitseisen  
onvermijdelijk is  
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Verantwoord houdt in: zoveel mogelijk waarborgen van pedagogische kwaliteit, psychische en  
fysieke veiligheid, gezondheid en stabiliteit 
 

• Opvang in één stam/basisgroep 
Bijvoorbeeld: opvang in een andere groep maar dan wel met een bekend gezicht; kinderen 
niet individueel verspreiden maar liefst met elkaar;  

• Opvang in één stam/basisgroep ruimte 
Bijvoorbeeld: kies een andere, liefst al bekende ruimte die veilig is en passend bij de leeftijd;  

• De inzet van beroepskrachten in opleiding 
Bijvoorbeeld: BBL’ers, die tijdelijk tot maximaal 50% meetellen voor de BKR, inzetten 
conform de regels in de eigen cao en zoveel mogelijk op dezelfde groep(en) ; maar altijd 
samen met een gediplomeerde collega; een BOL’er is uitgesloten van deze coulance   

• Het vaste gezichtencriterium 
Bijvoorbeeld: andere ‘vertrouwde’ gezichten inzetten 

• De drie-uursregeling 
Bijvoorbeeld: afwijken van het vastgelegde tijdstip aantoonbaar in het belang van de 
kinderen 

• kwalificatie-eisen voor voorschoolse educatie (VE) 
Bijvoorbeeld: In een VE-groep met twee beroepskrachten (maximaal 16 kinderen) naast een 
volledig VE-gekwalificeerde beroepskracht een gekwalificeerd pedagogisch medewerker 
inzetten zonder (volledige) VE kwalificatie 

 
De ondernemer draagt zorg voor tussentijdse evaluaties om te zien of de gekozen alternatieven ook 
daadwerkelijk goed uitpakken. 
 
 
Onderdeel 3 
De ondernemer registreert afwijkingen van de kwaliteitseisen  
 

• Registratie van ziekmeldingen (vestigingsniveau) 
• Lijst met openstaande vacatures 
• Quarantaines (vestigingsniveau) 
• Risicogroep indicaties (vestigingsniveau) 
• Houd alle afwijkingen bij, maar in ieder geval de afwijkingen op de 6 kwaliteitseisen 

waarvoor coulance geldt (op vestigingsniveau): 
® opvang in één stam/basisgroep  
® opvang in één stam/basisgroep ruimte  
® inzet van beroepskrachten in opleiding  
® het vaste gezichtencriterium  
® de drie-uursregeling  
® de kwalificatie-eisen voor voorschoolse educatie. 
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Onderdeel 4  
De ondernemer legt de communicatie vast met beroepskrachten en ouders: over het plan en over 
afwijkingen in de praktijk 
 

• Hoe en wanneer ouders en medewerkers daarover zijn geïnformeerd en geconsulteerd, 
eventueel met een afschrift van informatie via een ouderportaal, Whatsapp of andere wijze  

• Wanneer er in ieder geval geen sprake meer is van verantwoorde kinderopvang en een 
groep of locatie wordt gesloten (en met welke gevolgen voor de plaatsingsovereenkomst en 
de inzet van medewerkers)  

 
 


