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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 28 januari 2019 is op grond van artikel 1.62, vierde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van het
verzoek van de houder om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 14 naar 29 een aangekondigd incidenteel
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd met het aangekondigd incidenteel onderzoek naar
het verzoek van de wijziging van het aantal kindplaatsen bij kinderdagverblijf op hetzelfde adres.

Dit onderzoek bestaat uit een aangekondigd inspectiebezoek, documentonderzoek en gesprekken met de
directeur van de buitenschoolse opvang.

Beschouwing
De organisatie en locatie 
De houder van de buitenschoolse opvang is kinderopvang de Oogappel BV met als enige bestuurder Eby Holding
BV. De directeur van Eby Holding BV heeft de dagelijkse leiding. In het pand is ook het kinderdagverblijf van
kinderopvang de Oogappel BV gevestigd. De buitenschoolse opvang is geregistreerd sinds 25 januari 2018. De
directeur is tevens eigenaar van een ander kinderdagverblijf in Amsterdam (KDV de Vlieger). De directeur heeft
een kindgerichte opleiding op hbo-niveau en wordt ondersteund door een extern adviseur. De adviseur stelt in
samenspraak met de houder en medewerkers het beleid op.
In de zomer van 2018 heeft een verbouwing plaatsgevonden in het pand, waarbij onder andere de ruimte waar
de buitenschoolse opvang verbleef is opgesplitst en een nieuwe groepsruimte is gecreëerd. 

Wijzigingsverzoek
De buitenschoolse opvang van Kinderopvang de Oogappel BV staat momenteel geregistreerd met veertien
kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang. De directeur heeft een wijzigingsverzoek voor het
uitbreiden van het aantal kindplaatsen naar 29 ingediend. 
De directeur heeft verklaard in eerste instantie voornemens te zijn één basisgroep van 29 kinderen in de leeftijd
van 4 tot 13 jaar te willen creëren. In een telefoongesprek op 15 februari 2019 is besproken met de directeur dat
wanneer de kinderen in één basisgroep worden opgevangen er maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13
jaar mogen worden opgevangen.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 14 naar 29. Uit
onderzoek is gebleken dat de wijziging niet kan plaatsvinden in overeenstemming met alle kwaliteitseisen die zijn
opgenomen in de Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Er is een wijzigingsverzoek
ingediend voor 29 kindplaatsen, terwijl uit onderzoek van de maximale groepsgrootte blijkt dat op het
kindercentrum in één basisgroep tegelijkertijd maximaal 22 kinderen in de leeftijd tussen 4 en 13 jaar kunnen
worden opgevangen. De toezichthouder adviseert om het verzoek gedeeltelijk af te wijzen: exploitatie van de
vestiging zal redelijkerwijs voldoen aan de kwaliteitseisen, indien dagelijks maximaal 22 kindplaatsen worden
geëxploiteerd.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

In dit inspectieonderzoek is in verband met het wijzigingsverzoek enkel de voorwaarde met betrekking tot de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep en de beschrijving van de activiteiten buiten
de basisgroep beoordeeld. De overige kwaliteitseisen zijn reeds beoordeeld in het jaarlijks inspectierapport d.d. 4
september 2018.

Pedagogisch beleid
Voor de buitenschoolse opvang (bso) is een pedagogisch beleid opgesteld. De toezichthouder heeft in eerste
instantie de versie ontvangen waarbij de huidige situatie beschreven staat en heeft de directeur in de gelegenheid
gesteld om de (concept)versie voor het wijzigingsverzoek alsnog toe te sturen. Deze is binnen het onderzoek
ontvangen en beoordeeld.

In het pedagogisch beleid is beschreven dat de bso uit een basisgroep van maximaal 29 kinderen per dag in de
leeftijd van 4 tot 13 jaar zal bestaan. In het pedagogisch beleidsplan is beschreven dat het een gezinssituatie
nabootst, waarin de jongere kinderen zich kunnen optrekken aan de oudere kinderen en de oudere kinderen leren
rekening te houden met de jongere kinderen. Met de directeur is telefonisch besproken dat de basisgroep voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar maximaal uit 22 kinderen mag bestaan. De directeur verklaart naar
aanleiding van het advies van het wijzigingsverzoek dit te zullen aanpassen in het beleid.

De activiteiten buiten de basisgroep zijn opgenomen in het pedagogisch beleid. Hierin staat omtrent buiten spelen
beschreven dat de bso voornamelijk gebruikmaakt van gemeentelijke buitenspeelplaatsen, maar ook van de
eigen buitenruimte op het dakterras gebruik mag maken wanneer het kinderdagverblijf hier geen gebruik van
maakt. Aanvullend heeft de directeur een plan van aanpak buiten spelen gemaakt, met betrekking tot de
uitbreiding van het kindaantal en het gebruik van de buitenspeelplaatsen, anders dan de eigen buitenruimte. Hierin
is beschreven dat de basisgroep in subgroepen uiteen kan gaan, zodat voldoende ingespeeld kan worden op de
behoeften van de verschillende kinderen en het aanbod van speelruimte. Verder zijn uitstapjes en het
opendeurenbeleid dat gevoerd wordt met het kinderdagverblijf, beschreven.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de directeur
- Inspectieonderzoek
- Pedagogisch beleidsplan, conceptversie januari 2019 V1, ontvangen op 14 februari 2019
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Personeel en groepen

Het huidige team van de buitenschoolse opvang bestaat uit twee beroepskrachten. Daarnaast ondersteunt de
directeur het huidige team op vrijdag en bij het ophalen van de kinderen. Voor de wijziging van het aantal
kindplaatsen is een derde beroepskracht aangetrokken.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het jaarlijks onderzoek van 4 september 2018 is beoordeeld dat de beroepskrachten die werken bij de bso zijn
ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister kinderopvang. De directeur verklaart in een toelichting op het
conceptrooster dat een derde beroepskracht die is aangetrokken nog niet in dienst is in verband met het huidige
kindaantal. Wanneer het kindaantal zal stijgen zal zij officieel in dienst komen en wordt zorg gedragen voor de
inschrijving en koppeling in het Personenregister.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
In het jaarlijks onderzoek van 4 september 2018 is beoordeeld dat de beroepskrachten die werken bij de bso in
het bezit zijn van een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recente cao. De toezichthouder
heeft de documenten tevens tijdens het huidig bezoek in kunnen zien. De documenten van de nieuw
aangetrokken beroepskracht is nog niet beoordeeld omdat deze nog niet officieel in dienst is van de organisatie.
Deze zal, wanneer de persoon als beroepskracht wordt ingezet, in een volgend onderzoek beoordeeld worden.

Aantal beroepskrachten
In de conceptversie van het pedagogisch beleid is beschreven dat de bso uit één basisgroep zal bestaan, waarin
dagelijks maximaal 29 kinderen tussen 4 en 13 jaar opgevangen zullen worden. Een basisgroep mag, bij de
opvang van kinderen tussen de 4 en 13 jaar, ten hoogste bestaan uit 22 kinderen. Bij opvang van 22 kinderen
moeten twee beroepskrachten werkzaam zijn.
Wanneer nodig zal een derde, nieuw aangetrokken, beroepskracht starten. Uit het conceptrooster blijkt dat
dagelijks dan drie beroepskrachten werkzaam zullen zijn en de directeur ondersteunt bij het ophalen van de
kinderen van de scholen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De buitenschoolse opvang bestaat uit één basisgroep voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Kinderen zullen alleen in
deze basisgroep worden opgevangen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de directeur
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 8 en 12 februari 2019
- Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang De Oogappel, versie januari 2019 V1
- Toelichting rooster en drie uurregeling, ontvangen op 14 februari 2019
- Beroepskwalificaties huidige beroepskrachten, ingezien tijdens bezoek

Kinderopvang de Oogappel B.V. - Incidenteel onderzoek 28-01-2019 5/12



Veiligheid en gezondheid

In de zomer 2018 heeft in het kindcentrum een verbouwing en een interne verhuizing plaatgevonden, waarbij de
bso nu gehuisvest is in de ruimte van het voormalig kdv. Met deze veranderingen heeft de directeur in
samenwerking met de externe beleidsadviseur het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de organisatie
aangepast. In dit onderzoek is beoordeeld of het beleid actueel is, of de beleidscyclus gevolgd is voor het
actualiseren, implementeren en evalueren van het beleid en hoe dit beleid en de evaluaties in  te zien zijn voor de
verschillende betrokkenen.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor de buitenschoolse opvang is een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld. Naar aanleiding van het
aangekondigd inspectiebezoek heeft de directeur een plan van aanpak buiten spelen, dat opgenomen gaat worden
in de werkwijze van het pedagogisch beleid en het beleid veiligheid en gezondheid opgesteld. Dit plan van aanpak
is beoordeeld in dit onderzoek.

De risico's en maatregelen die naar aanleiding van de verbouwing zijn gewijzigd, zijn in het beleidsplan
opgenomen. De actuele situatie is dat in het pand één bso-groep en twee kdv-groepen zijn. Risico's omtrent het
gebruik van de keuken staan beschreven, met daarbij de werkafspraken over het gebruik van het hekje waarmee
de keuken wordt afgesloten. Ook is beschreven dat in de ruimte niet alle radiatoren omkast zijn en dat er vanuit
wordt gegaan dat kinderen vanaf vier jaar verantwoordelijk kunnen omgaan met radiatoren en kranen, dus dat de
kans op verbranding klein is. Tevens zijn hierover afspraken in de bijlage 'Afspraken met kinderen' opgenomen die
gelden op de locatie.
Omtrent het buiten spelen staan in het huidige beleid afspraken omschreven om veilig op de buitenspeelplaats te
komen en welke voorzorgsmaatregelen de beroepskrachten treffen om te kunnen handelen indien een risico zich
voordoet. Deze maatregelen zijn nu met name beschreven omtrent het spelen bij één dichtbij gelegen speeltuin.
In het plan van aanpak buiten spelen is opgenomen dat ook opgesplitst kan worden in subgroepen. Hierbij is
beschreven hoe toezicht wordt gehouden en dat de beroepskrachten met mobiele telefoons te allen tijde
bereikbaar zijn. Voor de speelplaatsen en looproutes met oversteekplaatsen wordt verwezen naar de
groepenmap. De directeur verklaart deze informatie te zullen opnemen in het beleidsplan, waarmee de risico's en
maatregelen volledig worden beschreven omtrent het buiten spelen.

De directeur verklaart tijdens het bezoek de risico's van de nieuwe situatie met de beroepskrachten te
hebben nagelopen en naar aanleiding hiervan het beleid met hulp van de externe beleidsadviseur te hebben
aangepast. Tevens blijkt dit uit de ontvangen notulen van het teamoverleg van 28 januari 2019.
In het beleid is een jaarplanning opgenomen voor het bespreken van het beleid tijdens de vergaderingen en is
opgenomen hoe nieuwe medewerkers en stagiairs op de hoogte worden gebracht van het beleid en hoe het
handelen wordt geëvalueerd.
Zowel in het beleid beschreven, als door de directeur verklaard, zijn ouders op de hoogte gebracht van de
wijzigingen in het beleid veiligheid en gezondheid door middel van een nieuwsbrief. Het aangepaste beleidsstuk is
voor vaststelling aan de oudercommissie voorgelegd.
Hiermee is aangetoond dat het beleidsplan actueel is en dat met de beleidscyclus er een continu proces is van het
vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van het beleid.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de directeur
- Beleid veiligheid en gezondheid BSO de Oogappel, versie januari 2019 v1
- Plan van aanpak buitenspelen en grondbedjes, ontvangen op 14 februari 2019
- Notulen vergadering 28-01-2019, ontvangen op 14 februari 2019
- Nieuwsbrief januari Buitenschoolse opvang De Oogappel, ontvangen op 14 februari 2019
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie

In de zomer van 2018 is de locatie van kinderopvang De Oogappel verbouwd en heeft een interne verhuizing
plaatsgevonden waarbij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van groepsruimte zijn gewisseld. 

Omgevingsvergunning
Er is een omgevingsvergunning aan het kindercentrum afgegeven op het huisnummer 314. De buitenschoolse
opvang is volgens de gegevens van het Landelijk Register Kinderopvang en het KvK-uittreksel, aangeleverd bij het
wijzigingsverzoek, geregistreerd op het huisnummer 314A. In de gegevens van de Basis Gegevens Adressen en
Gebouwen (BAG) staat op huisnummer 314 een oppervlakte van 2045 vierkante meter geregistreerd met als
gebruiksdoel 'overige gebruiksfuncties' en op huisnummer 314A is een oppervlakte van 316 vierkante meter
bekend met een 'bijeenkomst-functie'. De toezichthouder heeft hierover telefonisch contact gehad met de
afdeling vergunningen en hierbij aangegeven dat de omgevingsvergunning overeen dient te komen met de
gegevens zoals het kindercentrum geregistreerd staat. De verantwoordelijk ambtenaar verklaart in een
begeleidende e-mail d.d. 5 februari 2019 dat de omgevingsvergunning is afgegeven op het kindercentrum en dat
de bijbehorende plattegrond voldoende aantoont dat het om het desbetreffende kindercentrum gaat. Hiermee is
voldoende aangetoond dat de omgevingsvergunning is afgegeven op het kindercentrum.

Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
De groep van de buitenschoolse opvang is een lichte langgerekte ruimte. De groep grenst aan de centrale hal van
het kindercentrum. Vanuit de groep is toegang tot een sanitaire ruimte met twee toiletten en tevens is toegang
tot een keuken. Deze wordt afgeschermd met een laag hekje.
Uit de plattegrond behorend bij de omgevingsvergunning blijkt dat de bso een oppervlakte heeft van 101,66
vierkante meter (voldoende voor de opvang van 29 kinderen). Hiermee is er voldoende binnenspeelruimte voor
de opvang van de aangevraagde 29 kindplaatsen zoals in het wijzigingsverzoek aangegeven.

Tijdens het bezoek is de ruimte passend en huiselijk ingericht met daarin onder andere een leeshoek met een
grote bank en zitzakken. Een ruime georganiseerde knutselkast, verschillende kasten met onder andere spellen en
bouwmateriaal, speelkleden en hoge tafels en losse bureaus. De directeur geeft aan graag ook de gelegenheid te
bieden om eventueel huiswerk te maken of de mogelijkheid te kunnen geven aan de kinderen om zich terug te
kunnen trekken. tevens geeft de directeur tijdens het bezoek aan loss scheidingswanden te hebben, die eventueel
in de ruimte gezet kunnen worden om de groep op te kunnen splitsen voor bijvoorbeeld activiteiten.

Buitenruimte
In het pedagogisch beleidsplan is beschreven dat de bso onder enkele voorwaarden gebruik kan maken van de
eigen buitenruimte op het dakterras, maar dat voornamelijk gebruik gemaakt wordt van gemeentelijke
buitenspeelplekken, waaronder een speeltuin aan de overkant van de weg waaraan de bso ligt (zoals beoordeeld
in het onderzoek na aanvraag van 20-12-2017). In een plan van aanpak buiten spelen staat dat bij een volledige
groep van 29 kinderen de groep ook kan worden opgesplitst in subgroepen, waarbij gebruik zal worden gemaakt
van verschillende gemeentelijke speelplaatsen, waaronder bij de basisschool St. Lukas (die op ongeveer 200
meter is). De buitenruimte is hiermee niet altijd grenzend aan het kindercentrum, maar met het plan van aanpak
is aangetoond dat de speelplekken voldoende buitenspeelruimte bieden, in directe nabijheid zijn en hoe zorg
gedragen wordt voor veilige toegang en bereikbaarheid.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond, d.d.6-6-2018, kenmerk: OLO 3299157, bijlage 2 bij de omgevingsvergunning, ontvangen op 5
februari 2019
- Omgevingsvergunning d.d. 6-6-2018, kenmerk: OLO 3299157, ontvangen op 5 februari 2019
- Inspectieonderzoek
- Telefonisch contact afdeling vergunningen op 4 februari 2019
- E-mail ambtenaar afdeling vergunningen d.d. 05-02-2019
- Gesprekken en e-mailcontact met de directeur
- Plan van aanpak buitenspelen en grondbedjes, ontvangen op 11 februari 2019
- Landelijke register kinderopvang, geraadpleegd op 11 februari 2019
- KvK-uittreksel behorende bij het wijzigingsverzoek, ontvangen op 24 januari 2019
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Ouderrecht

Informatie
De directeur heeft de ouders geïnformeerd over de wijzigingen door middel van een digitale nieuwsbrief.
Daarnaast is de wijziging en het aangepaste beleid ter advies aan de oudercommissie voorgelegd. Tevens is het
beleid in te zien op de locatie en worden ouders hierop geattendeerd tijdens het intakegesprek.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de directeur
- Nieuwsbrief kinderopvang De Oogappel januari 2019, ontvangen op 14 februari 2019
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de organisatie
van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een uitzendorganisatie tijdens
opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een onderneming waarmee de houder een
kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren
werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die
worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf
hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het
kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven
in het personenregister kinderopvang.
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van de wet
genoemde personen inclusief hemzelf.
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister
kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de persoon zijn werkzaamheden
aanvangen.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de
Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst
op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor talen.

Aantal beroepskrachten

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt
opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het Besluit kwaliteit kinderopvang en
de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten, leidt dit
niet tot een verlaging van het totaal aantal minimaal op of, indien de activiteit buiten het kindercentrum
plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten opzichte van de situatie direct
voorafgaand aan de activiteit.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één basisgroep.
De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk
vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de
houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een
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Accommodatie
 

Ouderrecht
 

kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een
continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een
kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan
inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.

Eisen aan ruimtes

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig,
toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het geval een buitenspeelruimte niet
aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en
veilig bereikbaar.

Informatie

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren
beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang de Oogappel B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000029097347
Website : http://www.kinderopvangdeoogappel.nl
Aantal kindplaatsen : 14
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kinderopvang de Oogappel B.V.
Adres houder : Saaftingestraat 314A
Postcde en plaats : 1069 BW  Amsterdam
KvK-nummer : 59845724

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. van der Klauw

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 28-01-2019
Opstellen concept inspectierapport : 15-02-2019
Zienswijze houder : 18-02-2019
Vaststellen inspectierapport : 18-02-2019
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 19-02-2019

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 19-02-2019

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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