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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 15 november 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht,
namelijk de kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en aan de
beroepskracht-kind-ratio. In verband met nieuwe regelgeving is tevens onderzoek verricht naar eisen op het
gebied van het ouderrecht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

Voorafgaand aan het onderzoek heeft KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V. samen met KinderRijk Dagopvang
B.V. een aanvraag tot overname ingediend. De organisatie is voornemens om alle soorten voorzieningen, zowel
dagopvang als buitenschoolse opvang in één B.V. op te nemen. De naam van de organisatie en rechtspersoon
wordt op dat moment gewijzigd naar KinderRijk B.V. 

De managementstructuur, de bevoegdheden en de beleidsvoering blijft bij deze overname volledig gelijk. Om deze
reden is dit onderzoek tevens behandeld als een onderzoek na aanvraag op grond van artikel a.62, eerste lid van
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hierbij is de beoordeling van de actuele kwaliteit van de
voorziening meegenomen als beoordeling of de nieuwe houder redelijkerwijs zal gaan voldoen.

Beschouwing
De organisatie 
KinderRijk is een organisatie met vijftien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Daarnaast heeft KinderRijk vijftien locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Amsterdam en
Amstelveen en acht halve-dagopvanglocaties voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. Elke
vestiging van KinderRijk staat onder leiding van een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de inzet van
personeel en het opstellen en implementeren van locatiespecifiek beleid. De locatiemanager kan in voorkomende
situaties een beroep doen op de aandachtsfunctionarissen binnen KinderRijk. 

De locatie 
KinderRijk buitenschoolse opvang Sportlaan is een kindercentrum met twee groepen voor kinderen van 8 tot en
met 12 jaar oud. De kinderen worden opgehaald bij maximaal vijf verschillende scholen in de omgeving; sommige
oudere kinderen komen zelfstandig. De buitenschoolse opvang (BSO) is gevestigd op de bovenverdieping van het
clubhuis van hockeyvereniging Myra. Er is veel aandacht voor sport en beweging, maar de kinderen kunnen
bijvoorbeeld ook knutselen of spelletjes doen. Er kan gebruikgemaakt worden van een kunstgrasveld en er zijn
diverse sportmaterialen aanwezig. De beroepskrachten sporten actief mee. 

De sfeer bij de BSO is ontspannen en huiselijk. De kinderen krijgen veel vrijheid en zelfstandigheid, maar het is
steeds duidelijk dat de eindverantwoordelijkheid bij de beroepskrachten ligt. De beroepskrachten kennen de
kinderen goed en tonen veel interesse in hun belevingswereld. De kinderen lijken op hun gemak bij de
beroepskrachten: er worden over en weer grapjes gemaakt, maar er wordt ook gesproken over dingen die de
kinderen bezighouden, zowel individueel als in groepsverband. 

Er is een stabiel team van beroepskrachten werkzaam op de BSO. Op korte termijn wordt er een extra
beroepskracht aangetrokken. De leidinggevende is al langere tijd werkzaam op de locatie.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen. 

De toezichthouder heeft beoordeeld dat de vestiging ook onder verantwoordelijkheid van de nieuwe
rechtspersoon redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen kan voldoen. De toezichthouder adviseert positief te besluiten
op de aanvraag tot overname en KinderRijk B.V. te registreren als houder van de voorziening vanaf 1 januari
2017.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in de groepsruimte van beide basisgroepen, tijdens het
binnenkomen, het eten en het spelen. Gedurende deze observaties wordt er voldoende invulling gegeven aan de
pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen, de
mogelijkheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en de overdracht
van normen en waarden. Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel gebaseerd is. 

Emotionele veiligheid en sociale competentie 
De kinderen worden door de beroepskrachten van verschillende scholen opgehaald en komen in kleine groepjes
binnen. De twee basisgroepen maken gebruik van in totaal vijf ruimtes, waarvan er een is ingericht als eetkamer
met keuken. In deze grote ruimte zijn de tafels gedekt met fruit, brood, beleg en drinken. Wanneer de kinderen
binnenkomen, groeten zij de al aanwezige beroepskrachten enthousiast door een hand te geven of met een 'high
five'. De meeste kinderen stellen zich netjes voor aan iemand die een dag komt meedraaien en ook aan de
toezichthouder. De beroepskrachten zorgen zelf ook dat zij alle kinderen begroeten. Er worden veel vragen
gesteld, over hoe het was op school, over nieuwe schoenen, over de verjaardag van een kind en over de
cadeautjes. De beroepskrachten geven er blijk van de kinderen goed te kennen, bijvoorbeeld door bijzonderheden
en leuke wetenswaardigheden over de kinderen te vertellen, zoals kinderen die meerdere talen spreken. De sfeer
is zeer gemoedelijk. Het contact is passend bij de leeftijd van de kinderen. Er worden tussen de beroepskrachten
en de kinderen over en weer grapjes gemaakt. Wanneer het over voetballen gaat, zegt een kind dat een van de
beroepskrachten ook voetbalt. Een ander kind grapt: 'Maar die bakt er niks van,' wat voor hilariteit zorgt. De
kinderen praten ook veel met elkaar. 
Er zijn enkele kinderen die nog niet lang in Nederland wonen. Met hen wordt gewoonlijk Nederlands gesproken;
soms wordt in bijvoorbeeld Engels of Frans extra uitleg gegeven. De kinderen lijken zich hierdoor gezien te
voelen. 

Persoonlijke competentie 
De kinderen mogen veel taken zelfstandig uitvoeren. Ze maken zelf tosti's in een tosti-apparaat, en mogen
spullen voor het eten uit het magazijn pakken mits zij dat van tevoren even vragen. Er worden activiteiten
bedacht door de beroepskrachten, maar de kinderen zijn vrij in de keuze om wel of niet mee te doen. Voetballen
is favoriet bij een aantal kinderen, terwijl anderen liever tekenen of knutselen. Weer andere kinderen gaan graag
skaten of waveboarden. Kinderen die dit waveboarden nog niet goed beheersen, mogen dit na het eten oefenen
in de groepsruimte. De banken zijn dan aangeschoven en ze hebben houvast aan de tafels. De BSO organiseert
regelmatig sportdagen. Ze nodigen soms sportverenigingen uit de buurt uit om de kinderen gedurende een aantal
weken kennis te laten maken met verschillende sporten, en te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in
zijn. 

Overdracht van normen en waarden 
Er is op een losse en ontspannen manier aandacht voor regels en sociaal gedrag. Kinderen worden aangesproken
op dingen die niet kunnen of anders moeten op een manier die past bij de leeftijd van de kinderen. Net zoals de
kinderen veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen in het klaarmaken van het eten, krijgen ze dit ook bij het
opruimen van borden en bestek. Zo is een geldende regel: 'als je je bord niet opruimt, moet je alles opruimen'.
Een kind vertelt lachend dat dit hem een keer is overkomen. De beroepskrachten slagen erin om regels en
afspraken neer te zetten als onderdeel van een positief pedagogisch klimaat.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten (tijdens inspectiebezoek) 
- Gesprek met de leidinggevende (telefonisch, op 17 november 2016) 
- Pedagogisch werkplan, versie 29 januari 2016 (geraadpleegd via de website van KinderRijk op 17 november
2016) 
- Observatie (tijdens inspectiebezoek)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
KinderRijk Dagopvang B.V. heeft een verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (VOG RP) van 23 juni 2016.
De aanvraag is gedaan op 29 september 2016, dus de VOG RP is drie maanden en zes dagen voor de
aanvraagdatum afgegeven. De organisatie heeft echter verzocht om pas een nieuwe VOG RP aan te vragen na
naamswijziging, zodat niet kan worden getwijfeld dat de VOG ook geldig is voor de organisatie na 1 januari 2017.
De organisatie heeft in de afgelopen jaren regelmatig en tijdig een nieuwe VOG RP aangeleverd, wegens
verhuizingen en de start van nieuwe locaties. De VOG RP zal onverwijld na de naamswijziging worden
aangevraagd en aan de toezichthouder worden verzonden. Om deze reden acht de toezichthouder het geen
risico voor de kwaliteit dat de VOG die bij de aanvraag is overgelegd ouder is dan twee maanden. 

De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dit
is gebaseerd op de beroepskracht die als vaste invaller werkzaam is op de locatie. Er is sinds het vorige jaarlijks
onderzoek geen nieuw personeel in dienst getreden.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op de beroepskracht die als vaste invaller werkzaam is op
de locatie.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft twee basisgroepen, BSO 1 en BSO 2. In beide groepen worden maximaal twintig
kinderen opgevangen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De kinderen zijn geplaatst in één van de basisgroepen. De
kinderen worden van verschillende scholen opgehaald waardoor zij verspreid binnenkomen bij de buitenschoolse
opvang. Er wordt om deze reden in verschillende shifts gegeten. De kinderen staan wel in twee basisgroepen
ingepland. 

Het komt niet meer voor dat kinderen uit de onderbouw aan het begin van de middag op locatie Brink worden
opgevangen en later op de dag naar locatie Sportlaan gaan, zoals bij het vorig jaarlijks inspectieonderzoek het
geval was.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Er worden namelijk op in BSO 1 twintig kinderen opgevangen en in BSO 2 dertien kinderen,
door in totaal vier beroepskrachten. In de praktijk is niet te zien welk kind bij welke basisgroep hoort. Hetzelfde
geldt voor de beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 7 tot en met 11 november 2016 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

De beroepskrachten hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de volgende werktijden: van 14.30 tot
17.30 of 18.30 uur. Op woensdag werken zij van 11.30 uur tot 17.30 of 18.30 uur. Eén beroepskracht komt
dagelijks een kwartier eerder om voor te bereiden. De beroepskrachten verklaren dat er om 18.00 uur dagelijks
nog ongeveer vijf kinderen aanwezig zijn, waardoor er niet meer dan een half uur wordt afgeweken van de
vereiste beroepskracht-kindratio. 

Op schoolvrije dagen, zoals in vakanties, hebben de beroepskrachten andere werktijden. Zij werken dan van 8.15
tot 17.30 uur of van 8.30 tot 18.30 uur. Zij pauzeren dan indien mogelijk ieder 45 minuten, maar verklaren dat
dit in de praktijk vrijwel nooit lukt. Met deze werktijden wordt er redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving
omtrent het afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. 

Wanneer de kinderen van school gehaald worden, kan het voorkomen dat een beroepskracht alleen met kinderen
in het kindercentrum aanwezig is. De beroepskrachten rekenen daarbij op de aanwezigheid van de
clubhuismanager, die ook in de 'whatsappgroep' zit die gebruikt wordt om elkaar op de hoogte te houden van
eventuele vertragingen en kindaantallen. Ze verklaren dat de clubhuismanager het hen via die groep laat weten als
hij verhinderd is. Deze afspraken zijn niet vastgelegd in schriftelijk beleid. Omdat het ophaalschema zo krap is dat
het zelfs (bij hoge uitzonderingen zoals sneeuwval) kan gebeuren dat een beroepskracht alweer andere kinderen
moet halen als de tweede beroepskracht nog niet op de locatie is (en de kinderen dus een paar minuten alleen
zijn), wordt er momenteel gezocht naar een extra beroepskracht. De verwachting is dat er in de week na het
inspectiebezoek een extra beroepskracht ingezet kan worden op drie dagen in de week, en dat daarmee de
krapte is opgelost. 

Aan het einde van de dag wordt er altijd door minimaal twee beroepskrachten afgesloten. De leidinggevende van
de locatie fungeert als achterwacht. Op werkdagen kan zij binnen 10 minuten op de locatie zijn. Ook personen die
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werkzaam zijn op het hoofdkantoor, zijn bij calamiteiten beschikbaar als achterwacht. De beroepskrachten zijn
op de hoogte van de achterwachtregeling.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voertaal op de BSO is Nederlands. Aan enkele kinderen van de internationale school wordt een enkele keer in
hun eigen taal (Frans of Engels) iets uitgelegd.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten (tijdens het inspectiebezoek) 
- Gesprek met de leidinggevende (telefonisch, d.d. 17 november 2016) 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties 
- Overzicht inzet beroepskrachten 7 tot en met 11 november 2016 (per e-mail ontvangen op 28 november
2016) 
- Presentielijsten 7 tot en met 11 november 2016 (per e-mail ontvangen op 28 november 2016) 
- VOG RP van de houder (d.d. 23 juni 2016, ontvangen op 28 juni 2016) 
- Verklaringen van de houder (op 27 oktober 2016) 
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over (wijzigingen van) de klachtenregeling. De klachtenregeling kan gedownload
worden via de eigen website. 

Oudercommissie
Er is tot op heden geen oudercommissie ingesteld. Door middel van posters en individueel contact wordt door de
leidinggevende en beroepskrachten geprobeerd leden voor de oudercommissie te werven. De leidinggevende
verklaart dat ouders onvoldoende tijd hebben. 

Om ouders toch te betrekken bij de gang van zaken op de BSO, wordt er het komende jaar driemaal een
ouderavond georganiseerd waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Op de agenda staan punten als de
pedagogische werkwijze, verbeterpunten uit diverse inventarisaties en het inspectierapport van de Inspectie
Kinderopvang. Daarnaast zijn ouders welkom om zelf agendapunten in te brengen.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft op de eigen website een klachtenregeling ingesteld voor zowel ouders als oudercommissie. In de
klachtenregeling is een duidelijk voortraject beschreven dat ouders bij ongenoegen kunnen volgen. Wanneer er na
dit traject alsnog een klacht is, staat beschreven dat deze schriftelijk kan worden ingediend bij KinderRijk. De
regeling omtrent het indienen van een klacht voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tevens is de houder
aangesloten bij De Geschillencommissie, waarbij ook deze locatie is aangemeld.

Gebruikte bronnen:
- E-mailcontact met de leidinggevende betreffende de ouderbetrokkenheid (d.d. 5 december 2016) 
- Website www.kinderrijk.nl (geraadpleegd op 18 juli 2016) 
- Klachtenregeling KinderRijk (ontvangen op 14 januari 2016) 
- Website www.degeschillencommissie.nl (geraadpleegd op 26 januari 2016)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college
van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO
Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 uur en na 16.30 uur en tijdens de voor
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.
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Ouderrecht
 

 

 

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze bij onder de aandacht van
de ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen oudercommissie ingesteld,
de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt,
ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders
aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid, 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat
de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Buitenschoolse opvang Sportlaan
KvK-vestigingsnummer : 000019291140
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 40
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : KinderRijk Buitenschoolse Opvang B.V.
Adres houder : Postbus 2027
Postcde en plaats : 1180 EA  Amstelveen
KvK-nummer : 34321115
Website : www.kinderrijk.nl

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. S. Pieterson

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amstelveen
Postadres : Laan Nieuwer-Amstel 1
Postcode en plaats : 1182 JR  AMSTELVEEN

Planning

Datum inspectiebezoek : 15-11-2016
Opstellen concept inspectierapport : 12-12-2016
Zienswijze houder : 13-12-2016
Vaststellen inspectierapport : 13-12-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 14-12-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 14-12-2016

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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