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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 20 januari 2015 is een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd, op grond van artikel 1.62, tweede lid
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

In dit onderzoek zijn naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht, namelijk
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, aan de beroepskracht-
kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht. De
kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

Beschouwing
Organisatie 
De buitenschoolse opvang is een vennootschap onder firma en wordt geleid door twee eigenaren. De eigenaren
werken intensief samen met de school waarin de opvang is gehuisvest. Het is een brede school waar de
buitenschoolse opvang onderdeel van is. 
De eigenaren hebben een ondersteunende afdeling voor de financiën. De kindplanning, beleidsvorming en
aansturing van het team voeren zij zelfstandig uit. Zij beheren één opvanglocatie. 

Locatie 
De buitenschoolse opvang is met drie basisgroepen in de school gehuisvest en maakt gebruik van verschillende
faciliteiten van de school. Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om in de sport- annex theaterzaal te bewegen en
wordt er gebruikgemaakt van de keuken, waar onder andere op de woensdagmiddag soep wordt gekookt. 

Personeel en scholing 
Er is één nieuwe beroepskracht aangenomen. Twee beroepskrachten zijn het afgelopen jaar vertrokken. In totaal
zijn er acht beroepskrachten werkzaam voor drie basisgroepen. Jaarlijks wordt er aan bijscholing gedaan in het
kader van veligheid en gezondheid. In november 2014 hebben de beroepskrachten weer bijscholing gevolgd met
betrekking tot EHBO. 

Oudercommissie 
De oudercommissie is tevreden over de geboden opvang. De eigenaren zijn betrokken bij de opvang en zijn ook
zelf werkzaam op de groepen. Het is een stabiel team van beroepskrachten en er worden geen onbekende
invalkrachten ingezet. De beroepskrachten bieden ook voldoende activiteiten aan bij kinderfeesten zoals
Sinterklaas en Halloween. 

Vertrouwenspersoon en klachtencoördinator 
De eigenaren hebben een vertrouwenspersoon aangesteld, die in het kader van dit onderzoek echter niet door de
toezichthouder is benaderd. De functie van klachtencoördinator is niet als zodanig ingevuld. Ouders kunnen
gebruikmaken van de externe klachtenregeling of zij kunnen de beide eigenaren hiervoor benaderen.

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

Pedagogisch klimaat

De buitenschoolse opvang is als het ware een verlengstuk van de school. Tijdens de opvang wordt de werkwijze
van de school doorgetrokken naar de buitenschoolse opvang. De kinderen zijn gewend om in de themahoeken
van de school te spelen en te werken. Zij vragen daarom ook regelmatig aan de beroepskrachten van de
buitenschoolse opvang of zij in een andere speelhoek mogen spelen. De jonge kinderen steken vaak hun vinger
op als ze iets willen vragen aan de beroepskracht tijdens het eten. Aan de hand van deze voorbeelden is onder
ander merkbaar dat er een duidelijke structuur is bij de opvang en dat kinderen positief 'schoolgedrag' meenemen
naar de opvang.

Pedagogisch beleidsplan

Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld door Communitykids.

Pedagogische praktijk

De toezichthouder heeft als eerste bij groep Het Pirateneiland geobserveerd. De beroepskracht is bezig met het
smeren van crackers en rijstwafels en vraagt ondertussen aan de kinderen wat ze als beleg willen. Nadat ze
allemaal hun eerste cracker hebben gekregen wachten ze op elkaar en starten ze met eten; dit ritueel herhaalt
zich nog twee keer. De kinderen worden deze middag niet gestimuleerd om zelf te pakken en te smeren. De
beroepskracht legt uit dat de kinderen soms wel zelf hun crackers beleggen maar deze middag niet. Op woensdag
als de kinderen vroeg uit zijn, smeren ze meestal wel zelf hun brood, verklaart de beroepskracht. 
Vervolgens gaan de kinderen van tafel en spelen ze in verschillende hoeken. Een aantal kinderen gaat zich 'mooi
maken' door zich te verkleden en gaat in de huis/verkleedhoek spelen. Aan tafel wordt er door andere kinderen
met klei geknutseld en op het speelkleed spelen andere kinderen met lego. Eén kind weet niet wat het wil en
wordt op weg geholpen door de beroepskracht. 

Bij groep Het Anker, waar de oudere kinderen in zitten, komen de kinderen net uit de sportzaal vandaan waar zij
trefbal hebben gespeeld. Zij gaan allemaal aan tafel zitten waarna één van de beroepskrachten soep opschept, die
de dag ervoor gemaakt is door kinderen en de beroepskrachten. De kinderen komen één voor één met hun
soepkom naar de trolley waar de pan soep op staat. De beroepskracht deelt de soep uit. De kinderen zijn nog
druk van het zojuist gespeelde trefbal. Tijdens het eten blijven de kinderen geanimeerd met elkaar in gesprek. De
sfeer is ontspannen en het is duidelijk merkbaar dat de kinderen elkaar al geruime tijd kennen. 

Bij groep Het Kraaiennest zitten de kinderen aan tafel en vraagt de beroepskracht wat ze willen doen. Hierop
kiezen de kinderen een speelhoek en verspreiden ze zich over de groepsruimte om tafelvoetbal te gaan doen, aan
tafel te kleuren, in de bouwhoek te spelen of met kinetic zand aan tafel in de weer te gaan. 

Op alle groepen is de sfeer ontspannen en stellen de beroepskrachten zich actief op naar de kinderen en
stimuleren zij, indien nodig, gesprekjes aan tafel. 
Er wordt voldoende uitvoering gegeven aan het pedagogisch beleidsplan.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek 
- Observatie's alle groepen

Communitykids - Jaarlijks onderzoek 20-01-2015 4/12



Personeel en groepen

Er zijn het afgelopen jaar een paar wisselingen geweest in het personeelsbestand. Er zijn twee medewerkers
weggegaan en er is één nieuwe beroepskracht aangenomen. Daarnaast heeft één van de eigenaren een opleiding
gevolgd zodat ook zij op de buitenschoolse opvang ingezet kan worden. De andere eigenaar was al inzetbaar als
beroepskracht.

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat 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. Deze steekproef is gehouden
onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat alle beroepskrachten beschikken over een
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze
steekproef is gehouden onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.
Daarnaast is de beroepskwalificatie van één van de eigenaren beoordeeld.

Opvang in groepen

Elk kind behoort tot één basisgroep. 
De opvang vindt, buiten (spel)activiteiten om, plaats in deze basisgroepen. 
Er zijn drie basisgroepen. Het Pirateneiland bestaat uit maximaal twintig kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud, groep
het Kraaiennest bestaat uit maximaal twintig kinderen tussen de 6 en 8 jaar oud en groep het Anker bestaat uit
maximaal twintig kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. 
De kinderen zijn in één basisgroep geplaatst en worden hier dagelijks ook in opgevangen. Het komt niet voor dat
een kind in een andere groep wordt opgevangen. Op de woensdag worden de kinderen van het Kraaiennest en
het Anker samengevoegd en is er van beide groepen één beroepskracht werkzaam.

Beroepskracht-kind-ratio

Tijdens het inspectiebezoek worden er op Pirateneiland negen kinderen door één beroepskracht opgevangen, bij
groep het Kraaiennest zeven kinderen door één beroepskracht en bij groep het Anker dertien kinderen door twee
beroepskrachten. Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het
aantal kinderen dat wordt opgevangen. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de maanden december 2014 en januari 2015 en de
bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat er in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: 13.30- 18.00 uur en 13.30 -18.30 uur. 
Tijdens de vakantieperiodes worden de drie groepen samengevoegd tot één groep. De werktijden zijn dan als
volgt: 7.30-17.00 uur, 9.00-18.30 uur en 10.00-18.30 uur. Een van de twee eigenaren werkt tijdens de
vakantieperiode elke ochtend van 8.30-10.30 uur op de groep als beroepskracht en tussen de middag zodat
beroepskrachten in de gelegenheid zijn om pauze te nemen. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat er te allen tijde door minimaal twee beroepskrachten wordt geopend en afgesloten. Als
achterwacht zijn collega's van de school en één van beide eigenaren geregeld. 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de achterwachtregeling. 

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek 
- Rooster inzet personeel van de maanden december 2014 en januari 2015 
- Presentielijsten van de maanden december 2014 en januari 2015
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De eigenaren hebben een nieuwe ruimte voor de buitenschoolse opvang in september 2014 in gebruik genomen
en hebben de gezondheids- en veiligheidrisico's voor dit lokaal geïnventariseerd. 
In het plan van aanpak zijn maatregelen beschreven waarmee de risico's worden verkleind. 
De toezichthouder heeft in dit onderzoek het gezondheidsbeleid betreffende de ventilatie en de richtlijnen voor het
bereiden van warme maaltijden onderzocht. De beroepskrachten koken (met de kinderen) regelmatig op de
woensdagmiddag. 
Bij het bereiden van maaltijden zijn risico's aanwezig. De eigenaren hebben de risico's voor het bereiden van
voedsel meegenomen in het plan van aanpak en hebben een gezondheidsprotocol voeding vastgesteld. 
Hierin zijn de richtlijnen van inkoop, bewaren en verwarmen van voedsel opgenomen. Aandachtspunt is dat de
risico's betreffende kruisbesmetting en de controle of voedingswaren voldoende worden verhit, niet beschreven
zijn. Hierdoor wordt onvoldoende aangetoond op welke wijze de gezondheidsrisico's worden gereduceerd. De
eigenaren verklaren dat zij een beroepskracht in dienst hebben die in het bezit is van een certificaat in
Voedselveiligheid: Hygiënecode HACCP. 
Uit het protocol 'voedselbereiding' blijkt dat de voedselveiligheid in voldoende mate is gewaarborgd. 

Ten aanzien van het ventilatiebeleid hebben de eigenaren een 'ventilatieprotocol', waaruit blijkt dat de
mechanische ventilatie twee keer per jaar wordt gecontroleerd en er werkafspraken zijn voor de
beroepskrachten. Ten tijde van het inspectiebezoek wordt er voldoende geventileerd door de beroepskrachten. 

Minimaal eens in de zes weken wordt er werkoverleg met de beroepskrachten gevoerd en is het veiligheids- en
gezondheidsbeleid onderdeel van het overleg. Een beroepskracht verklaart dat er na de zomer nog een
brandoefening met de kinderen is gehouden. Daarnaast zijn de beroepskrachten in november 2014 opnieuw
geschoold in EHBO.

Meldcode kindermishandeling

Er wordt bij het kindercentrum gebruikgemaakt van de meldcode van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De
houder werkt hierbij intensief samen met de school. Indien de eigenaren of de beroepskrachten zich zorgen
maken over bepaalde kinderen, dan bespreken de eigenaren deze kinderen in het zorgadviesteam; dit team
bestaat uit een aantal professionals van het schoolteam waarbij de houder ook aanwezig is. De houders hebben
met de school de afspraak gemaakt dat de school de regie neemt bij een mogelijke melding van
kindermishandeling. Indien beide dezelfde zorg signaleren. Tijdens de vakantieperiode nemen, indien noodzakelijk,
de houders de regie in handen. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Tijdens het
werkoverleg van 22 januari 2015 is het stappenplan opnieuw met de beroepskrachten besproken.

Gebruikte bronnen:

- Notulen teamvergadering 22 januari 2015 
- Actieplan ruimte 0.15 
- Protocol ventilatiebeleid 
- Protocol voedingsbeleid 
- Gesprek met de beroepskrachten en leidinggevende
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Accommodatie en inrichting

De buitenschoolse opvang van Communitykids is onderdeel van brede school 't Koggeschip. Een lokaal waar zij
gebruik van maken, wordt 's ochtends gebruikt door medewerkers van de voorschool van Impuls. Het derde
lokaal is sinds een klein jaar in gebruik door de oudste groep kinderen. Hier is een loungehoek en staan twee grote
langwerpige tafels waar 's middags activiteiten aan worden gedaan. Na schooltijd maakt de buitenschoolse
opvang gebruik van faciliteiten van de school zoals de speelzaal. 

Binnenspeelruimte

Er zijn drie basisgroepen waar kinderen naar leeftijd zijn ingedeeld. Twee basisgroepen liggen tegenover elkaar in
een gang. De groepen zijn met voldoende speelmateriaal ingericht en verdeeld in speelhoeken. De derde groep is
voor de oudere kinderen. Hier staat een tv in een loungehoek, is er een spelcomputer en zijn er spelletjes
aanwezig. Daarnaast kan de buitenschoolse opvang dagelijks ook gebruikmaken van de speelzaal.

Buitenspeelruimte

De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de eigen buitenspeelruimte; deze is aangrenzend. Daarnaast maakt
de buitenschoolse opvang gebruik van het schoolplein. Deze buitenspeelruimte is toegankelijk en groot genoeg
voor de opvang van zestig kinderen. De eigen buitenruimte en het schoolplein zijn gedurende de opvangtijden
altijd beschikbaar voor de kinderen. Het schoolplein is openbaar en wordt ook door andere kinderen gebruikt.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie

De houder informeert de ouders door middel van de website, de intakegesprekken en de nieuwsbrieven. Deze
informatiebronnen zijn toegankelijk voor alle ouders. 
Ouders worden altijd geïnformeerd over door welke beroepskrachten de kinderen worden opgevangen, doordat
dit staat vermeld op een bord met foto naast de toegangsdeur van de groep.

Oudercommissie

De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin vier leden zitting hebben. 
De houder heeft in het afgelopen jaar de kostprijs gewijzigd. Deze wijziging is ter advisering aan de
oudercommissie voorgelegd. Doordat de school is overgegaan (na de zomervakantie) in een continue rooster,
hebben de eigenaren aan de oudercommissie advies gevraagd over de invoering van twee nieuwe contracten. Een
zogenaamd 'kort contract', waarin de opvang tot 18.00 uur plaatsvindt en 'lang contract' tot 18.30 uur. Hiermee
zijn de eigenaren de ouders ter wille gekomen om de extra uren (4,5 uur) die zijn ontstaan door het gebruik van
het continue rooster te compenseren. 

De oudercommissie is in voldoende mate betrokken bij de besluitvorming hierover en heeft een postief advies
gegeven over de nieuwe contracten. 
Daarnaast is er een discussie met de oudercommissie over het voedingsbeleid gevoerd in welke mate er crackers
en soep wordt aangeboden aan het eind van de middag. Dit heeft nog niet geleid tot een ander voedingsbeleid.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek 
- Notulen oudercommissievergadering van 13 mei en 21 oktober 2014 
- Gesprek met een oudercommissielid d.d. 9 februari 2015
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

 

Personeel en groepen

 

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang
met kinderen is beschreven.

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en
waarden aan kinderen plaatsvindt.

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

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.

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de onderneming is
niet ouder dan twee jaar.

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.

Indien een kind in een andere basisgroep dan de vaste basisgroep wordt opgevangen, dan duurt dat niet langer
dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode.

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.
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Veiligheid en gezondheid

 

 

Accommodatie en inrichting

 

 

Ouderrecht

 

 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.

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 kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling die voldoet aan de beschreven eisen.

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik ervan.

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 de leeftijd van de op te vangen kinderen.

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar.

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.

Informatie

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst
op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het
inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

Oudercommissie

De houder heeft een oudercommissie ingesteld.

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid.

De leden worden gekozen uit en door de ouders.

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met
betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de
vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Communitykids

Vestigingsnummer : 000022037446

Website : http://www.communitykids.nl

Aantal kindplaatsen : 60

Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Communitykids

Adres houder : Brederodelaan 5A

Postcde en plaats : 2061 KG  BLOEMENDAAL

KvK nummer : 52070638

Website :

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 : Dhr. V.H.B. Forceville

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 20-01-2015

Opstellen concept inspectierapport : 16-02-2015

Zienswijze houder : 02-03-2015

Vaststellen inspectierapport : 02-03-2015

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 06-03-2015

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 06-03-2015

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 eigenaren hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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