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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 20 december 2017 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 een beperkt aantal kwaliteitseisen, namelijk op het gebied
van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht onderzocht. De kwaliteitseisen die zijn
onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder ontvangen op 27 december 2017.

Beschouwing
Organisatie 
KinderRijk B.V. is een organisatie met momenteel zestien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot
12 jaar, veertien kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar 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 kindermishandeling binnen KinderRijk. Voor de hele organisatie is zowel een
klachtencoördinator als een vertrouwenspersoon aangesteld. De functie van vertrouwenspersoon wordt bekleed
door de bedrijfsmaatschappelijk werker. De functie van klachtencoördinator wordt door twee personen van de
afdeling klantrelaties bekleed. 

Locatie 
KinderRijk BSO Laan Rozenburg MdR is een kindercentrum met vier basisgroepen gevestigd in brede school Michiel
de Ruyter. In de groepen Dolfijnen, Schildpadden en Poema's worden kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 9
jaar opgevangen. In de groep de Barracuda's worden op maandag, dinsdag en donderdag kinderen vanaf 8 jaar
opgevangen. In deze groep worden op woensdag en vrijdag kinderen van 7 tot en met 12 jaar opgevangen. Op
de buitenschoolse opvang werkt een team dat bestaat uit negen vaste beroepskrachten waarvan er twee sinds
het vorig jaarlijks inspectiebezoek in dienst zijn getreden. Een aantal beroepskrachten verzorgt tevens de
tussenschoolse opvang van brede school Michiel de Ruyter. Er is een mix van beroepskrachten werkzaam met
ieder zijn eigen expertise, zo zijn er zowel beroepskrachten met een sportgerelateerde achtergrond als
beroepskrachten die zeer creatief zijn. Op de buitenschoolse opvang worden relatief veel kinderen van tien jaar en
ouder opgevangen. Dit heeft mogelijk te maken met de passende, uitdagende activiteiten die hen worden
aangeboden. Het team wordt aangestuurd door een locatiemanager die tevens een andere buitenschoolse-
opvanglocatie van KindeRijk aanstuurt. De locatiemanager werkt vier dagen per week en wordt in zijn
werkzaamheden bijgestaan door een assistent-leidinggevende.

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.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is geobserveerd in de groepen tijdens het vrij spelen van de kinderen. Op basis van
deze observaties is geconstateerd dat voldoende uitvoering wordt gegeven aan de vier 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. De
onderstaande observaties illustreren dit. 

Emotionele veiligheid 
Gedurende het inspectiebezoek is er in de groepen een relaxte sfeer. De beroepskrachten kennen de kinderen en
hun persoonlijke bijzonderheden. Op de buitenschoolse opvang worden kinderen opgevangen van de brede school
Michiel de Ruyter. Een aantal beroepskrachten verzorgt hier tevens de tussenschoolse opvang. Een van de
beroepskrachten vertelt tijdens het bezoek dat zij in geval van ziekte, vakantie of verlof altijd proberen te zorgen
dat een vaste beroepskracht op alle groepen staat om zo de emotionele veiligheid van de kinderen te
waarborgen. De beroepskrachten vertellen dan het contact met school goed is en dat er bij bijzonderheden van
kinderen overleg wordt gevoerd met de leerkrachten van school. 

Normen en Waarden 
Bij de buitenschoolse opvang gelden duidelijke afspraken en regels waarvan de kinderen op de hoogte zijn. Zo zijn
er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het computergebruik. Kinderen mogen ieder vijftien minuten op de
computer en met z'n tweeën mogen zij dertig minuten. De kinderen kunnen zichzelf inschrijven op een lijst en
vervolgens zetten zij een kookwekker om de tijd in de gaten te houden. Daarnaast geldt de regel dat kinderen
geen gebruik mogen maken van de mobiele telefoon, hierbij wordt aangesloten bij de regels die gelden op school.
Ook wordt er bij de opgestelde regels rekening gehouden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de
kinderen. Zo mogen de oudere kinderen, indien ouders hier toestemming voor hebben gegeven, zelfstandig buiten
spelen. 

Persoonlijke competenties 
Bij de buitenschoolse opvang is er ruimte voor ontspanning en kunnen de kinderen kiezen voor activiteiten die
passen bij hun interesse en energieniveau. Zo spelen er kinderen in de speelzaal, nemen zij deel aan de activiteit
koekjes bakken of zijn zij vrij aan het spelen in de verschillende ruimtes. Op de locatie worden relatief veel
kinderen van 10 jaar of ouder opgevangen. Hier sluiten de beroepskrachten op aan door bijvoorbeeld uitdagende
spellen met de kinderen te spelen die passen bij de leeftijd van deze kinderen. Op de dag van het bezoek is het
spel Dungeons en Dragons gespeeld. In de groepsruimte van de Barracuda's staat een tafel met hierop een
volledig miniatuurdorp, gemaakt van verschillende materialen zoals ijsstokjes. De beroepskracht vertelt dat het is
begonnen met de bouw van één huisje maar dat dit met de kinderen is uitgebouwd tot een volledig dorp. De
beroepskracht vertelt dat het dorp tijdens de kerstvakantie met de kinderen in de kerstsfeer zal worden gebracht
door kleine lampjes en nepsneeuw.

Gebruikte bronnen:
- Observaties 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De personen die werken bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag (vog)
die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden.
Deze beoordeling is gebaseerd op vog's van de beroepskrachten die sinds het vorig jaarlijks inspectiebezoek d.d.
31 oktober 2016 in dienst zijn getreden en van de invalkracht die is ingezet in de twee weken voorafgaand aan
het inspectiebezoek.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werken bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op de beroepskwalificaties van de
beroepskrachten die sinds het vorig jaarlijks inspectiebezoek (d.d. 31 oktober 2016) in dienst zijn getreden en de
invalkracht die is ingezet in de twee weken voorafgaand aan het inspectiebezoek.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft vier basisgroepen: 
- Dolfijnen waarin maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar worden opgevangen, 
- Poema's, waarin eveneens maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar worden opgevangen, 
- Schildpadden, waarin maximaal tien kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar worden opgevangen, en 
- Barracuda's, waarin op maandag , dinsdag en donderdag maximaal dertig kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar
worden opgevangen en op woensdag en vrijdag maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar.

Op woensdag worden de Dolfijnen en de Poema's samengevoegd. Op vrijdag worden van 12.00 tot 14.30 uur de
Barracuda's en de Poema's samengevoegd. Van de Barracuda's zijn dan alleen kinderen van de onderbouw
aanwezig. Zodra de bovenbouw ook uit school komt, gaan de jongere kinderen naar de eigen groepsruimte van
de Barracuda's. Dit staat beschreven in de pedagogische werkwijze. 

Wanneer een kind een extra dag of een ruildag afneemt, kan het gebeuren dat het kind in een andere groep
geplaatst wordt. Hier wordt vooraf schriftelijk toestemming voor gegeven door ouders.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Dolfijnen en Poema's worden negen kinderen, in de groep Schildpadden worden
tien kinderen en in de groep Barracuda's worden acht kinderen opgevangen door in elke groep één beroepskracht.

Uit een steekproef van de de roosters van de ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van de kinderen
blijkt dat ook in de onderzochte periode (20 november tot en met 19 december 2017) voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal kinderen dat is opgevangen. uit het rooster blijkt dat de assistent-
leidinggevende in de onderzochte periode wegens ziekte, vakantie of verlof van beroepskrachten zes dagen is
ingezet als beroepskracht. 

De beroepskrachten werken gedurende schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 17.30 of
18.00 of 18.30 uur en op woensdag en vrijdag van 11.45/12.00 tot 17.30 of 18.30 uur. Gedurende schoolvrije
dagen werken zij van 8.15 tot 17.30 of 18.30 uur en pauzeren zij om beurten 45 minuten. Met deze werktijden
wordt redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten en locatiemanager 
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 27 december 2017 
- Afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 27 december 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten 20 november tot en met 20 december 2017, ontvangen op 27 december
2017 
- Presentielijsten van de aanwezige kinderen van 20 november tot en met 20 december 2017, ontvangen op 27
december 2017 
- Pedagogisch werkwijze, versie 14 februari 2016, gedownload via website op 20 december 2017
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd middels de digitale Risicomonitor. De
inhoudelijke beoordeling van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is geen onderdeel van dit onderzoek.
Wel is, op basis van een steekproef, beoordeeld in hoeverre het beleid veiligheid en gezondheid in de praktijk
wordt uitgevoerd en of beroepskrachten voldoende op de hoogte worden gesteld. 

Maandelijks vindt een overleg met het gehele team plaats en daarnaast eveneens maandelijks een groepsoverleg.
Onderdelen van het veiligheids- en gezondheidsbeleid worden gedurende het maandelijkse teamoverleg met de
beroepskrachten besproken. Daarnaast kunnen de beroepskrachten de protocollen die voor de hele organisatie
gelden, online raadplegen via www.kwaliteitrijk.nl. 

Op het gebied van veiligheid is in dit onderzoek gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken over het
buiten spelen en het gebruik van de gymzaal. Op het gebied van gezondheid is gelet op de kennis en naleving van
de werkafspraken over medisch handelen. 

Buiten spelen en het van de gebruik gymzaal 
De beroepskrachten zijn tijdens het bezoek op de hoogte van de maatregelen zoals beschreven in de
werkinstructie Veiligheid, gezondheid en hygiëne van KinderRijk. Een van de beroepskrachten vertelt dat het
buitenspeelterrein voor gebruik wordt gecontroleerd op zwerfafval. Zo worden hier af en toe sigarettenpeuken of
bierflesjes gevonden. Daarnaast heeft een van de beroepskrachten veel kennis over verschillende plantensoorten
en vertelt het terrein regelmatig te controleren op giftige planten. Gebreken aan het speelterrein melden de
beroepskrachten direct bij school. 
De kinderen spelen onder toezicht buiten tenzij de kinderen een zelfstandigheidscontract hiervoor hebben dat is
ondertekend door de ouders. Deze formulieren worden bewaard in een map op de locatie en op dit formulier
wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende buitenspeelterreinen zoals het pleintje voor of het speelterrein
achter. Een van de beroepskrachten vertelt dat er goed zicht is op het pleintje voor en dat regelmatig wordt
gekeken op het terrein achter indien daar kinderen spelen. Er gelden duidelijke afspraken over waar de kinderen
mogen spelen. 

Ook wordt er regelmatig in de gymzaal gespeeld. Een beroepskracht is bevoegd gymdocent en speelt met de
kinderen met de materialen. De overige beroepskrachten maken geen gebruik van de materialen maar spelen
bijvoorbeeld tik- of balspelletjes. 

Medisch handelen 
De beroepskrachten vertellen dat er bij de buitenschoolse opvang ten tijde van het inspectieonderzoek geen
kinderen zijn die medicatie krijgen. Indien dit wel het geval is dienen ouders een medicijnverklaring in te vullen,
conform het beleid van KinderRijk. Wel zijn er enkele kinderen met een allergie. De beroepskrachten vertellen dat
zij in een overzicht op de groepen bijhouden welke kinderen een allergie hebben en dat indien er invalkrachten
werken zij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Zo volgen alle nieuwe beroepskrachten een
interne training over de meldcode die KinderRijk-breed wordt georganiseerd. Daarnaast krijgen de vaste
medewerkers regelmatig een interne opfristraining betreffende de meldcode. Ook wordt de meldcode besproken
tijdens het werkoverleg. 

De beroepskrachten zijn tijdens het bezoek op de hoogte van enkele mogelijke signalen van kindermishandeling
en de eerste stap die zij dienen te nemen in het geval van een vermoeden. Tevens vertellen de beroepskrachten
nauw samen te werken met school indien er zorgen zijn over een kind.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprek met de locatiemanager 
- Locatie informatie, versie 29 januari 2015, ontvangen op 27 december 2017 
- Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne, versie 20 juli 2017, reeds in bezit GGD 
- Zelfstandigheidsverklaringen, ingezien op locatie
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang heeft op de begane grond de beschikking over drie passend ingerichte
basisgroepsruimtes van de Dolfijnen, de Poema's en de Schildpadden. De groepsruimte van de Dolfijnen wordt in
de ochtend gebruikt door halve dagopvang Laan Rozenburg MdR van KinderRijk. Daarnaast heeft de
buitenschoolse opvang op de begane grond een gang met diverse speelhoeken en een speelzaal waarin met
name sportgerelateerde activiteiten met de kinderen worden gedaan. Ook mag de buitenschoolse opvang in
samenspraak met school regelmatig gebruik maken van de keuken waar zij kookactiviteiten met de kinderen
doen. 

Op de eerste verdieping is de basisgroepsruimte van de Barracuda's gevestigd. Hier worden de oudste kinderen
opgevangen. Er staat een computer aanwezig, en er zijn diverse gezelschapsspellen die passen bij de leeftijd van
de kinderen die worden opgevangen en er is verschillend knutselmateriaal. Deze ruimte geeft de toegang tot een
relaxruimte. Naast de groepsruimte van de Barracuda's is een ruimte met een tafeltennistafel. Tevens bevinden
het atelier en de gymzaal zich op de eerste verdieping. De gymzaal is enkel op vaste tijden beschikbaar voor de
buitenschoolse opvang.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang beschikt over een ruime en toegankelijke aangrenzende buitenspeelruimte. Aan de
zijkant van de school is een schoolpleinmet een grote houten boot waar de kinderen op kunnen klimmen met
daaromheen zand en boomstammen. Ook is er een zandbak en staan er rekstokken. Vooral de jongere kinderen
maken gebruik van dit deel van de buitenspeelruimte. 

Aan de achterkant van het gebouw is ook een schoolplein waar voornamelijk de oudere kinderen spelen. Hier
bevindt zich een voetbalveld, een tafeltennistafel en een groot klimtoestel. 

De buitenschoolse opvang heeft divers los buitenspeelmateriaal, zoals fietsen, eenwielers, stelten, ballen en
speelgoed voor in de zandbak.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten
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Ouderrecht

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin vier leden zitting hebben. 

Gebruikte bronnen:
- Overzicht leden van de oudercommissie, ontvangen op 27 december 2017
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid

Pedagogische praktijk

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 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 vanaf 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 bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in basisgroepen.
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.
Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen houder en ouder
overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep.

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.
Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen ten
hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet 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 mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.
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Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Binnenspeelruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een
oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk buitenschoolse opvang Laan Rozenburg MdR
KvK-vestigingsnummer : 000025037188
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 80
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : KinderRijk B.V.
Adres houder : Postbus 2027
Postcde en plaats : 1180 EA  Amstelveen
KvK-nummer : 34321110
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. P. Neefjes, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 20-12-2017
Opstellen concept inspectierapport : 19-01-2018
Zienswijze houder : 30-01-2018
Vaststellen inspectierapport : 30-01-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 31-01-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-01-2018

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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