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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit is het inspectierapport dat is opgesteld naar aanleiding van het verzoek tot wijziging van het aantal
kindplaatsen bij kinderdagverblijf Bambini, Overdam 8 te Amsterdam. De houder, Kinderdagverblijf Bambini B.V.,
heeft op 18 september 2014 verzocht het aantal kindplaatsen te wijzigen van 12 naar 16 kindplaatsen. 

Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek en een onderzoek op locatie. Naar aanleiding van het
onderzoek op locatie is de houder in de gelegenheid gesteld om, in het kader van overleg en overreding,
aanvullende documenten na te sturen.

Beschouwing
Organisatie en locatie 
De houder, Bambini kinderdagverblijf B.V., exploiteert momenteel drie kinderdagverblijven en één buitenschoolse
opvanglocatie. Door een huisnummerbeschikking d.d. 14 augustus 2014 zijn de vestigingen Overdam 8 en
Overdam 10 samengevoegd tot één vestiging met 1 huisnummer, namelijk Overdam 8. Ten tijde van het
onderzoek staan de beide vestigingen nog apart geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP), met respectievelijk 34 (Overdam 8) en 30 (Overdam 10) kindplaatsen. De houder heeft
een aanvraag tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen voor de locatie Overdam 8, naar 68 kindplaatsen,
ingediend. Tegelijkertijd is het verzoek tot opheffing van de locatie Overdam 10 ingediend. 

Het kinderdagverblijf heeft een locatiemanager die twee dagen per week aanwezig is en op deze dagen
werkzaam is op de groep. De locatiemanager werkt samen met de locatiemanager van de buitenschoolse
opvang. Zowel tijdens het onderzoek op locatie, waarbij zij allebei aanwezig waren, als bij het nasturen van
documenten en in telefoongesprekken daarna heeft de toezichthouder met hen beiden contact gehad. 

Op de locatie Overdam 8 worden ten tijde van het onderzoek drie groepen geëxploiteerd: een babygroep, een
dreumesgroep en een peutergroep. De locatie staat in het LRKP geregistreerd met maximaal 34 kindplaatsen. Op
de locatie Overdam 10 wordt ten tijde van het onderzoek één groep geëxploiteerd, de peuterplusgroep, terwijl de
locatie geregistreerd staat met 30 kindplaatsen. 

Resultaten onderzoek 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat op de locatie Overdam 8 in totaal maximaal 33 kinderen kunnen worden
opgevangen in plaats van 34. Het aantal kindplaatsen dient onverwijld gewijzigd te worden naar 33. 

In het ondezoek is gebleken dat de houder niet klaar is voor de wijziging. Alle beleidsstukken die zijn beoordeeld in
dit onderzoek (het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid) voldoen niet aan de
kwaliteitseisen. Uit het onderzoek is bovendien gebleken dat de oppervlaktes van twee stamgroepsruimtes (de
peutergroep op Overdam 8 en de babygroep op Overdam 10) onvoldoende zijn voor de opvang van het beoogde
aantal kinderen dat in deze groepen opgevangen zou worden. 
Ten slotte is tijdens het onderzoek op locatie gebleken dat de huidige dreumesgroep als doorgangsruimte om bij
de peuterplusgroep te komen (gesitueerd op de voormalige locatie 10), wordt gebruikt; dit is niet toegestaan. 

De locatiemanagers zijn in de gelegenheid gesteld om binnen het onderzoek aanpassingen in het beleid en de
plattegronden door te voeren, dit heeft er echter niet toe geleid dat er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft beoordeeld dat de wijziging niet kan plaatsvinden in overeenstemming met hetgeen in de
kwaliteitseisen is opgenomen. De toezichthouder adviseert het Bureau Kinderopvang om het verzoek tot wijziging
van het aantal kindplaatsen af te wijzen. Tevens adviseert de toezichthouder het aantal kindplaatsen van het
kindercentrum onverwijld terug te brengen van 34 naar 33. Voor een toelichting hierop zie domein vier. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Tijdens het onderzoek op locatie heeft de toezichthouder een pedagogisch beleidsplan (zonder titel of
versienummer) ontvangen. Tijdens het locatieonderzoek heeft de toezichthouder echter ook geconstateerd dat
de huidige dreumesgroep, op de locatie Overdam 8, als doorgangsruimte wordt gebruikt om bij de locatie
Overdam 10 te komen. Dit is niet toegestaan en de houder is in de gelegenheid gesteld om deze werkwijze aan
te passen. Na het onderzoek op locatie heeft de toezichthouder op 10 november 2014 twee nieuwe pedagogisch
beleidsplannen ontvangen, waarvan er één gedateerd is op mei 2014. De toezichthouder heeft op 11 november
2014 telefonisch contact gehad met één van de locatiemanagers en zij heeft verklaard, dat de tweede versie, die
zonder datum is, het exemplaar is dat beoordeeld dient te worden in dit onderzoek; dit is hieronder beoordeeld. 

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan wordt beschreven dat op het samengestelde kinderdagverblijf, de kinderen in vier
groepen zullen worden opgevangen. Dit komt overeen met de huidige bezetting op het kinderdagverblijf. 
Er is een babygroep met maximaal negen kinderen in de leeftijd van twee maanden tot en met één jaar. 
Er is een dreumesgroep met maximaal elf kinderen in de leeftijd van één jaar tot en met twee jaar. 
Er is een peutergroep met maximaal veertien kinderen in de leeftijd van van twee tot drie jaar. 
Er is een peuterplusgroep met maximaal veertien kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar. 

Uit deze beschrijving volgt dat er maximaal 48 kinderen opgevangen zullen worden op de samengestelde locatie. 

Tijdens het onderzoek op locatie hebben de locatiemanagers verklaard dat op woensdag en vrijdag de dreumes-
en peutergroep structureel worden samengevoegd; deze werkwijze dient opgenomen te worden in het
pedagogisch beleidsplan. 

Ten slotte hebben de locatiemanagers verteld dat de kinderen aan het begin van de dag, tot 9.00 uur,
gezamenlijk worden opgevangen in de peutergroep. Daarna worden de kinderen op hun eigen groepen
opgevangen. Dit komt niet overeen met de dagindeling die wordt beschreven in het pedagogisch beleidsplan
waarin is opgenomen dat de kinderen vanaf 8.30 uur in hun eigen groep worden opgevangen. Aan het eind van de
dag blijven de kinderen doorgaans in hun eigen groepsruimte. 

In het pedagogisch beleidsplan ontbreekt een beschrijving van het waarborgen van het vierogenprincipe op de
verschillende groepen.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Gebruikte bronnen:

- Pedagogisch beleidsplan (zonder titel of versienummer), ontvangen op 4 november 2014 
- Pedagogisch beleidsplan (zonder titel of versienummer), ontvangen op 10 november 2014 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe
is vormgegeven.
(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Veiligheid en gezondheid

Tijdens het onderzoek op locatie heeft de toezichthouder de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid van de
locatie Overdam 10 ontvangen. Deze zijn uitgevoerd aan de hand van de risicomonitor.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn vastgesteld op 6 maart 2014. De risico-inventarisaties zijn
beide slechts uitgevoerd voor één ruimte, namelijk de peuterplusgroep, terwijl dit voor elke ruimte die voor
kinderen toegankelijk is, dient te gebeuren. Er is een aanvraag gedaan voor een uitbreiding van de locatie
Overdam 8 met 34 kindplaatsen. Dit betekent dat alle zes de stamgroepsruimtes in gebruik genomen zullen
worden. Ook in de huidige situatie voldoen de risico-inventarisaties niet. Aangezien de kinderen van de
peuterplusgroep via de gang (en eventueel de ingang van de voormalige locatie Overdam 10) naar de
groepsruimte gaan, moet ook deze ruimte worden opgenomen in de risico-inventarisaties. Overigens zijn de
risico's voor de leeftijdsgroep nul- tot vier-jarigen geïnventariseerd, terwijl alleen peuters gebruik zullen maken
van deze ruimte. 

De houder heeft niet aangetoond een reële inschatting van de verschillende veiligheids- en gezondheidsrisico's die
zich per stamgroepsruimte kunnen voordoen, te maken.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Vierogenprincipe

De baby-, dreumes- en peutergroep bevinden zich aan één kant van het gebouw (op het adres Overdam 8). De
groepen hebben ramen en zijn grenzend aan elkaar en aan een gezamenlijke gang. Mede hierdoor wordt het
vierogenprincipe op deze groepen gewaarborgd. De kinderen van de peuterplusgroep worden geheel aan de
andere kant van het gebouw opgevangen (op het voormalige adres Overdam 10). Om deze ruimte te bereiken
moeten de kinderen via een tussendeur in de dreumesgroep naar het andere pand. Vervolgens bevindt zich geheel
aan de andere kant van het pand hun stamgroepsruimte. 
Op vragen van de toezichthouder over hoe het vierogenprincipe op de peuterplusgroep gewaarborgd wordt
antwoordde de locatiemanager dat als de beroepskracht van de peuterplusgroep aan het eind van de dag alleen
op de groep staat, de tussendeur van de dreumesgroep wordt opengezet en dat er een babyfoon, die op één van
de andere groepen wordt afgeluisterd, wordt aangezet. 

Deze werkwijze dient beschreven te worden in het pedagogisch beleidsplan. 

Gebruikte bronnen:

- Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. 6 maart 2014 
- Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. 6 maart 2014 
- Pedagogisch beleidsplan (zonder titel of versienummer), ontvangen op 10 november 2014

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub a art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen.)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub a art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 art 5 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Accommodatie en inrichting

Voorafgaand aan het onderzoek op locatie heeft de toezichthouder drie plattegronden ontvangen. Eén van de
locatie Overdam 8, één van de locatie Overdam 10 en één van de hele samengestelde locatie. Op basis van de
aangeleverde plattegronden heeft de toezichthouder geconstateerd dat er niet wordt voldaan aan de eis met
betrekking tot de oppervlakte van de beschikbare binnenruimte. Ook ontbreekt de oppervlakte van de
buitenruimte. 
Tijdens het onderzoek op locatie heeft de toezichthouder geconstateerd dat alledrie de plattegronden niet
overeenkomen met de huidige situatie (zowel qua binnen- als buitenruimte) op het kinderdagverblijf. Er zijn
enkele bergingen bij de groepsruimtes betrokken en de buitenspeelruimte is vergroot. Dit is ter plaatse besproken
met de locatiemanagers en zij zijn in de gelegenheid gesteld een nieuwe plattegrond aan te leveren. Op 10
november heeft de toezichthouder een nieuwe plattegrond ontvangen. 
Deze aangepaste plattegrond, genaamd Overdam 8-10, is gedateerd op 25 juni 2014, net als één van de eerder
aangeleverde plattegronden. Op de nieuwe plattegrond is de inrichting van een aantal stamgroepsruimtes
aangepast conform de situatie in de praktijk. De oppervlaktematen van enkele groepsruimtes zijn echter ook
afgerond waardoor er in één van de ruimtes meer kinderen zouden kunnen worden opgevangen. 

Op 13 november 2014 heeft de toezichthouder telefonisch contact gehad met de tekenaar van de plattegronden.
Deze heeft verklaard dat de tweede versie van de plattegrond is opgesteld aan de hand van aanwijzingen van de
bestuurder. De oppervlaktes zijn niet opnieuw ingemeten omdat de wijzigingen alleen een aantal samenvoegingen
van de ruimtes betrof. Ook verklaarde hij dat de datum op de tweede plattegrond aangepast had moeten
worden. 

Ten tijde van het onderzoek gebruiken alle kinderen en hun ouders de ingang van de locatie Overdam 8. Om de
groepsruimte van de peuterplusgroep, gesitueerd in de voormalige locatie Overdam 10, te bereiken moeten de
kinderen echter de dreumesgroep door. In deze groepsruimte bevindt zich namelijk de tussendeur tussen de twee
panden. Dit betekent dat de dreumesgroep een doorgangsruimte is en dit is niet toegestaan. De toezichthouder
heeft de locatiemanager hier op 4 november 2014, direct na het inspectieonderzoek, schriftelijk van op de hoogte
gebracht en daarbij aangegeven dat daar maatregelen voor genomen moeten worden. De toezichthouder heeft
geen aangepast beleid ontvangen waaruit blijkt dat de werkwijze met betrekking tot het gebruik van de
stamgroep is aangepast.

Binnenspeelruimte

Zoals hierboven beschreven is, is de dreumesgroep ten tijde van het onderzoek geen afzonderlijke, vaste
stamgroepsruimte. 

Oppervlaktes groepen Overdam 8 
Uit beide plattegronden die de toezichthouder heeft ontvangen (gedateerd 25 juni 2014) blijkt dat de oppervlakte
van de babygroep 33,25 m² is en dat deze daarmee geschikt is voor de opvang van maximaal negen kinderen. 
Uit beide plattegronden die de toezichthouder heeft ontvangen (gedateerd 25 juni 2014) blijkt dat de oppervlakte
van de dreumesgroep is 38,85 m² en deze is daarmee geschikt voor de opvang van maximaal elf kinderen. 
Uit de plattegronden die de toezichthouder heeft ontvangen (gedateerd 25 juni 2014) blijkt dat de oppervlakte
van de peutergroep op de tweede plattegrond naar boven is afgerond. In de eerste plattegrond is de oppervlakte
47,85 m² (dit betreft de oppervlakte van de stamgroepsruimte opgeteld met de oppervlakte van de berging, die
bij de groepsruimte is betrokken). In de tweede plattegrond is deze oppervlakte afgerond naar 48 m². De
peutergroep is met 48 m² geschikt voor de opvang van maximaal dertien kinderen. In het pedagogisch
beleidsplan staat dat er op deze groep maximaal veertien kinderen kunnen worden opgevangen; dit is niet juist. 

Oppervlaktes groepen (voormalig) Overdam 10 
Uit de plattegronden die de toezichthouder heeft ontvangen (gedateerd 25 juni 2014) blijkt dat de oppervlakte
van de dreumesgroep op de tweede plattegrond naar beneden is afgerond. In de eerste plattegrond is deze 40,5
m² (dit betreft de oppervlakte van de stamgroepsruimte opgeteld bij de oppervlakte van de berging, die bij de
groepsruimte is betrokken). In de tweede plattegrond is deze oppervlakte afgerond naar 40 m². De peutergroep
is met deze oppervlakte geschikt voor de opvang van maximaal elf kinderen. 
Uit de plattegronden die de toezichthouder heeft ontvangen (gedateerd 25 juni 2014) blijkt dat de oppervlakte
van de peutergroep op de tweede plattegrond naar boven is afgerond. In de eerste plattegrond is deze 47,95 m²
(dit is de oppervlakte van de stamgroepsruimte opgeteld bij de oppervlakte van de berging, die bij de
groepsruimte is betrokken). In de tweede plattegrond is deze oppervlakte afgerond naar 48 m². De peutergroep
is met deze oppervlakte geschikt voor de opvang van maximaal dertien kinderen. 
Uit de plattegronden die de toezichthouder heeft ontvangen (gedateerd 25 juni 2014) blijkt dat de oppervlakte
van de babygroep op de tweede plattegrond naar boven is afgerond. In de eerste plattegrond is deze 34,85 m²
(dit betreft de oppervlakte van de stamgroepsruimte opgeteld bij de oppervlakte van de berging, die bij de
groepsruimte is betrokken). In de tweede plattegrond is deze oppervlakte afgerond naar 35 m². Op basis van de
eerste plattegrond is de babygroep geschikt voor de opvang van maximaal negen kinderen in plaats van tien. 

In totaal is er dus voldoende oppervlakte voor de opvang van maximaal 66 kinderen, terwijl er een aanvraag is
ingediend voor een wijziging naar 68 kindplaatsen.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub g sub h Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 lid 1 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Buitenspeelruimte

Op de twee plattegronden die zijn aangeleverd (gedateerd 25 juni 2014) wordt de buitenruimte niet conform de
huidige situatie weergegeven. In de eerste versie zijn twee aparte buitenruimtes opgenomen, terwijl één van de
twee nooit heeft bestaan. In de tweede versie is een buitenruimte getekend die niet grenst aan de locatie
Overdam 10, terwijl dit naar aanleiding van het onderzoek na aanvraag op de locatie juist is aangepast. In de
tweede plattegrond is opgenomen dat de oppervlakte 206,5 m² is terwijl de toezichtouder bij nameting heeft
geconstateerd dat de buitenruimte een oppervlakte heeft van ongeveer 196 m². Hiermee is er voldoende
oppervlakte voor de opvang maximaal 65 kinderen. 

De toezichthouder heeft telefonisch contact gehad met degene die de plattegrond heeft opgesteld. Hij heeft
verklaard de plattegrond te hebben aangepast op basis van de huurovereenkomst van de buitenruimte. Ten tijde
van het onderzoek maakt het kinderdagverblijf echter geen gebruik van de totale beschikbare oppervlakte.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Gebruikte bronnen:

- Plattegrond Overdam 8, d.d. 12 maart 2013, ontvangen bij wijzigingsverzoek 
- Plattegrond Overdam 10, d.d. 1 december 2012, onvangen bij wijzigingsverzoek 
- Plattegrond Overdam 8 en 10, d.d. 25 juni 2014, ontvangen bij wijzigingsverzoek 
- Plattegrond Overdam 8 en 10, d.d. 25 juni 2014, ontvangen d.d. 10 november 2014 
- Inspectieonderzoek op locatie 
- Telefoongesprek met de opsteller van de tekeningen, d.d. 13 november 2014

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub g sub h Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 lid 1 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub g sub h Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 lid 1 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Ouderrecht

Informatie

De houder informeert de ouders door middel van de website: www.bambinikids.nl. Op de website staat dat er één
locatie Overdam is en dat hier vier groepen kinderen worden opgevangen. De tweede babygroep en
dreumesgroep die de houder wil starten worden niet vermeld op de website.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Oudercommissie

De locatiemanager heeft de oudercommissie op 3 juni 2014 per e-mail verzocht om advies uit te brengen met
betrekking tot de wijziging. De oudercommissie heeft hier op 4 juni 2014 op gereageerd. Zij zeggen dat zij de
wijziging begrijpen en dat zij hier verder geen vragen over hebben of extra advies over wensen uit te brengen.

Gebruikte bronnen:

- Website: www.bambinikids.nl, geraadpleegd op 11 november 2014 
- E-mailwisseling tussen de locatiemanager en de oudercommissie, d.d. 3 en 4 juni 2014, ontvangen tijdens
inspectie op locatie. 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)
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Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe
is vormgegeven.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Binnenspeelruimte

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Informatie

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.

Oudercommissie

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.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Bambini

Vestigingsnummer : 000021284474

Website :

Aantal kindplaatsen : 34

Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Kinderdagverblijf Bambini B.V.

Adres houder : Noordhollandstraat 8

Postcde en plaats : 1081 AT  AMSTERDAM

KvK nummer : 33265840

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 : Mw. drs. A. Schaap

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 04-11-2014

Opstellen concept inspectierapport : 14-11-2014

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport :

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

:

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

:

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.

P.M.
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