
Gemeentenaam Type Opvang

Aantal aanvragen 

vanaf 01-10-2019  

tot 01-10-2020

Aantal tijdig 

afgehandeld

Aantal 

ingeschreven op 

peildatum

Aantal 

inschrijvingen 

vanaf 01-10-2020

Haarlem BSO 4 4 87 0

Haarlem GOB 4 0

Haarlem KDV 99 0

Haarlem VGO 32 32



Aantal 

uitgevoerde 

inspecties in 

peiljaar

Aantal niet 

uitgevoerde 

inspecties in 

peiljaar

Aantal VGO’s 

bestaand op 01-

01-2020

Aantal VGO’s 

bestaand 

geïnspecteerd

Aantal VGO's 

uitgeschreven in 

peiljaar

Aantal VGO's 

uitgeschreven 

geinspecteerd

35 52

3 1

32 67

138 13 45 0



Aantal VGO’s 

nieuw

Aantal VGO’s 

nieuw 

geïnspecteerd

Aantal inspecties 

met HH-advies

Aantal inspecties 

met HH-traject

Aantal inspecties 

zonder HH-traject

Aantal 

overtredingen

20 19 1 74

1 1 0 1

8 8 0 30

32 31



Aantal acties 

(behalve niet HH)

Aantal acties niet 

HH

Aantal acties niet 

HH na 

herstelaanbod Geen acties

58 3 15 3

1 0 0 0

24 1 9 0



Peiljaar is 2020
Informatie bijgewerkt tot en met de peildatum 03-01-21

Onderdeel C. Criterium “Uitvoering inspecties” 

Kolom E - Aantal ingeschreven op peildatum 

Telling van het aantal voorzieningen van het type KDV, BSO, GOB met een actuele status ‘ingeschreven’ op de peildatum. 

Kolom F - Aantal locaties met een inschrijfdatum vanaf 01-10-2020

Telling van het aantal voorzieningen van het type KDV, BSO, GOB met een status ‘ingeschreven’ op of ná 01-10-2020. 

Kolom G - Aantal uitgevoerde inspecties in peiljaar

Aantal voorzieningen uit kolom E waarvoor een inspectie van het type ‘jaarlijks’ of ‘na registratie’ is uitgevoerd in 2020. 

Kolom H - Aantal niet uitgevoerde inspecties in peiljaar

Aantal voorzieningen uit kolom E waarvoor géén inspectie van het type ‘jaarlijks’ of ‘na registratie’ is uitgevoerd in 2020. 

Kolom I - Aantal VGO’s bestaand op 01-01-2020

Telling van het aantal voorzieningen van het type VGO met een actuele status ‘ingeschreven’ op 01-01-2020.

Kolom J - Aantal VGO's bestaand geïnspecteerd

Aantal voorzieningen uit kolom I waarvoor een inspectie van het type ‘jaarlijks’ is uitgevoerd tussen 01-01-2020 t/m peildatum.

Kolom K  Aantal VGO's uitgeschreven in peiljaar

Telling van het aantal voorzieningen van het type VGO met een status ingeschreven op 1-1-[peiljaar] en uitgeschreven gedurende het peiljaar 

Voortgangsmonitor ten behoeve van jaarverslag IvhO 

In deze bijlage vindt u de specificatie van de maandelijkse voortgangsmonitor t.b.v. de jaarlijkse verantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs. 

De tellingen gaan over het lopende peiljaar 2020.

Wat betreft de verschillende onderdelen:

• Onderdeel A betreft algemene informatie 

• Onderdeel B betreft het criterium “Tijdige afhandeling” 

• Onderdeel C betreft het criterium “Uitvoering inspecties” 

Onderdeel A. Algemene informatie 

Kolom A - Gemeente naam

Onderdeel B. Criterium “Tijdige afhandeling” 

Kolom C - Aantal aanvragen vanaf 01-10-2019 tot 01-10-2020

Telling van het aantal aanvragen met de status ‘aangemeld’ in de periode vanaf 01-10-2019 tot 01-10-2020. (informatie bijgewerkt t/m de peildatum van 

het rapport)



Onderdeel D. Criterium “Handhaving” 

Kolom O - Aantal inspecties met HH-advies 

Aantal inspecties van het type ‘jaarlijks’ of ‘na registratie’ afgesloten tussen 01-10-2019 en 01-10-2020, met overtredingen en handhavingsadvies.

Kolom P - Aantal inspecties met HH-acties

Aantal inspecties uit kolom O waarbij er vóór 01-01-2021 een actie(s) is(zijn) opgenomen in een handhavingstraject.

Kolom Q - Aantal inspecties zonder HH-acties

Aantal inspecties uit kolom O waarbij er géén actie(s) is(zijn) opgenomen in een handhavingstraject.

Kolom R - Aantal overtredingen. 

Het aantal overtredingen in inspecties uit kolom O.

Kolom S - Aantal acties anders dan 'niet handhaven' bij de overtredingen uit kolom R.

Kolom T - Aantal acties 'niet handhaven' bij de overtredingen uit kolom R.

Kolom U - Aantal acties niet handhaven na herstelaanbod



Onderdeel C. Criterium “Uitvoering inspecties” 

Kolom E - Aantal ingeschreven op peildatum 

Telling van het aantal voorzieningen van het type KDV, BSO, GOB met een actuele status ‘ingeschreven’ op de peildatum. 

Kolom F - Aantal locaties met een inschrijfdatum vanaf 01-10-2020

Telling van het aantal voorzieningen van het type KDV, BSO, GOB met een status ‘ingeschreven’ op of ná 01-10-2020. 

Kolom G - Aantal uitgevoerde inspecties in peiljaar

Aantal voorzieningen uit kolom E waarvoor een inspectie van het type ‘jaarlijks’ of ‘na registratie’ is uitgevoerd in 2020. 

Kolom H - Aantal niet uitgevoerde inspecties in peiljaar

Aantal voorzieningen uit kolom E waarvoor géén inspectie van het type ‘jaarlijks’ of ‘na registratie’ is uitgevoerd in 2020. 

Kolom I - Aantal VGO’s bestaand op 01-01-2020

Telling van het aantal voorzieningen van het type VGO met een actuele status ‘ingeschreven’ op 01-01-2020.

Kolom J - Aantal VGO's bestaand geïnspecteerd

Aantal voorzieningen uit kolom I waarvoor een inspectie van het type ‘jaarlijks’ is uitgevoerd tussen 01-01-2020 t/m peildatum.

Kolom K  Aantal VGO's uitgeschreven in peiljaar

Telling van het aantal voorzieningen van het type VGO met een status ingeschreven op 1-1-[peiljaar] en uitgeschreven gedurende het peiljaar 

Voortgangsmonitor ten behoeve van jaarverslag IvhO 

In deze bijlage vindt u de specificatie van de maandelijkse voortgangsmonitor t.b.v. de jaarlijkse verantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs. 

De tellingen gaan over het lopende peiljaar 2020.

Wat betreft de verschillende onderdelen:

• Onderdeel A betreft algemene informatie 

• Onderdeel B betreft het criterium “Tijdige afhandeling” 

• Onderdeel C betreft het criterium “Uitvoering inspecties” 

Onderdeel A. Algemene informatie 

Kolom A - Gemeente naam

Onderdeel B. Criterium “Tijdige afhandeling” 

Kolom C - Aantal aanvragen vanaf 01-10-2019 tot 01-10-2020

Telling van het aantal aanvragen met de status ‘aangemeld’ in de periode vanaf 01-10-2019 tot 01-10-2020. (informatie bijgewerkt t/m de peildatum van 

het rapport)



Onderdeel D. Criterium “Handhaving” 

Kolom O - Aantal inspecties met HH-advies 

Aantal inspecties van het type ‘jaarlijks’ of ‘na registratie’ afgesloten tussen 01-10-2019 en 01-10-2020, met overtredingen en handhavingsadvies.

Kolom P - Aantal inspecties met HH-acties

Aantal inspecties uit kolom O waarbij er vóór 01-01-2021 een actie(s) is(zijn) opgenomen in een handhavingstraject.

Kolom Q - Aantal inspecties zonder HH-acties

Aantal inspecties uit kolom O waarbij er géén actie(s) is(zijn) opgenomen in een handhavingstraject.

Kolom R - Aantal overtredingen. 

Het aantal overtredingen in inspecties uit kolom O.

Kolom S - Aantal acties anders dan 'niet handhaven' bij de overtredingen uit kolom R.

Kolom T - Aantal acties 'niet handhaven' bij de overtredingen uit kolom R.

Kolom U - Aantal acties niet handhaven na herstelaanbod


