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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 20 juni 2022 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd.

In dit onderzoek is beoordeeld of wordt voldaan aan de volgende kwaliteitseisen:
• de eisen aan het pedagogisch klimaat;
• de eisen aan (de inzet van) het personeel;
• de eisen aan de stabiliteit van de groepen;
• de eisen aan het (uitvoeren van het) veiligheids- en gezondheidsbeleid;
• de eisen aan de ruimtes waar de opvang plaatsvindt;
• de eisen aan het ouderrecht.

De kwaliteitseisen die zijn onderzocht, staan achter in het rapport.

Na het inspectiebezoek is de houder gevraagd nog documenten op te sturen. Deze documenten heeft de
toezichthouder binnen de onderzoeksperiode ontvangen en beoordeeld in het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie en locatie
Kinderdagverblijf Molukkertjes is onderdeel van Tibetaantjes Ltd (buitenlandse vennootschap: Private
limited company (Verenigd Koninkrijk)). Naast kinderdagverblijf Molukkertjes heeft de houder een
buitenschoolse opvang die op hetzelfde adres gevestigd is. De directeur houdt zich bezig met onder andere
de financiële aspecten van het kinderdagverblijf. De gevolmachtigde van de directeur is leidinggevende van
het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Zij is een familielid van de directeur en wordt ook ingezet
als beroepskracht. De directeur en locatiemanager vormen samen het management van de organisatie. De
locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locaties en voor het bewaken
van het beleid. 2 beroepskrachten zijn aangesteld als teamleiders. Zij bieden ondersteuning aan de
leidinggevende en zijn aanspreekpunt voor de beroepskrachten. Tot slot werkt bij de organisatie een
beleidsmedewerker en er is een externe pedagogisch coach aangesteld. 

Kinderdagverblijf de Molukkertjes heeft 2 verticale stamgroepen (Coconnetjes en Rupsjes) voor kinderen in
de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Bij de organisatie werkt een team van 10 beroepskrachten, waaronder de
leidinggevende. Ook is er 1 vaste invalkracht en zijn er 3 BOL-stagiairs. 2 van hen zijn na september 2021 in
dienst getreden. Enkele beroepskrachten werken op zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse
opvang. Het team op de locatie is stabiel. De organisatie neemt maatregelen voor het personeelstekort en
om de werkdruk van de medewerkers laag te houden. Bij ziekte, vakantie of verlof wordt dit zoveel mogelijk
intern opgelost of worden van vaste zzp'ers ingezet. Ook is bewust gekozen om stagiairs niveau 2 in te
zetten. De 3 stagiairs ondersteunen de beroepskrachten. Komend schooljaar zullen ook beroepskrachten in
opleiding worden ingezet.  

Handhavingsgeschiedenis
De locatie kent een geschiedenis van meerdere handhavingstrajecten. In bijna ieder jaarlijks onderzoek
worden overtredingen geconstateerd. In een nader onderzoek naar aanleiding van de overtredingen uit het
jaarlijks onderzoek in 2019 bleek dat de houder stappen had ondernomen om de kwaliteit van het
kindercentrum te verbeteren. 
Deze stappen leidde er niet toe dat de kwaliteit structureel en op de lange termijn was verbeterd. In het
jaarlijks onderzoek op 30 september 2021 zijn opnieuw (ernstige) overtredingen geconstateerd. Door
gemeente Amsterdam is een handhavingstraject gestart. Hierna is een gesprek gevoerd met de
leidinggevende, de handhaver van de gemeente Amsterdam en de toezichthouder over de overtredingen en
structurele verbeteringen.

Om te zorgen voor structureel herstel en verbetering van de kwaliteit van de opvang heeft de organisatie
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(nieuwe) maatregelen genomen. In een nader inspectieonderzoek in maart 2022 is beoordeeld dat de
overtredingen zijn hersteld. Er is in dit inspectieonderzoek opnieuw gesproken over herstel van
overtredingen op de lange termijn. 

In dit inspectieonderzoek zijn overtredingen op het gebied van veiligheid en gezondheid geconstateerd. Deze
zijn hersteld binnen de onderzoekstermijn. Ondanks de overtredingen is verbetering in kwaliteit van de
opvang zichtbaar. Met de directie is gesproken over het vasthouden van deze verbeteringen: hierdoor zal
sprake zijn van structureel herstel.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek overtredingen geconstateerd. De houder heeft maatregelen
genomen die ervoor zorgen dat deze overtredingen in de toekomst niet meer worden gemaakt. Daarom
adviseert de toezichthouder het college om geen maatregelen op te leggen. Het college kan voor bepaalde
overtredingen een boete opleggen. Dit hangt af van het beleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor beide locaties van de organisatie (KDV en BSO Molukkertjes) is 1 pedagogisch beleidsplan geschreven.
Aan het beleid zijn verschillende bijlagen toegevoegd waaronder het stageplan en het protocol gebruik
wipstoeltjes. 

In het pedagogisch beleidsplan is duidelijk beschreven hoe de pedagogische praktijk er volgens de
organisatie moet uitzien. In het beleid is beschreven hoe de beroepskrachten zorgen voor de emotionele
veiligheid van de kinderen door het kind zoveel mogelijk te volgen, aan te sluiten bij de behoeftes van de
kinderen en te reageren op de initiatieven van kinderen.
De beroepskrachten helpen de kinderen bij het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties
door een divers activiteitenaanbod en verschillende speelhoeken. Ook wordt aandacht besteed aan relaties
tussen kinderen onderling, en tussen beroepskrachten en kinderen, waarbij de interactie van de
beroepskrachten met de kinderen van groot belang is. Ook leren de beroepskrachten de kinderen normen
en waarden aan.

De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen zijn in het pedagogisch
beleidsplan beschreven. Er zijn 2 groepen: de groep Coconnetjes met 16 kinderen van 0 tot 4 jaar de
groep Rupsjes met 14 kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook staat het dagritme beschreven.

In het pedagogisch beleidsplan en stageplan is duidelijk beschreven welke taken beroepskrachten in
opleiding, stagiairs en vrijwilligers in het kinderdagverblijf kunnen uitvoeren en hoe zij worden begeleid.

In het beleidsplan staat dat het aantal beroepskrachten per groep wordt bepaald op basis van het aantal
kinderen. Ook is beschreven op welke tijden minder beroepskrachten werken dan nodig is. In de
Coconnetjes en Rupsjes kunnen tussen 8.45 en 9.00 uur, 12.30 en 15.00 uur en tussen 17.00 en 17.15 uur
mindere beroepskrachten worden ingezet. 

Elk kind heeft een mentor. In het beleid staat hoe het kinderdagverblijf aan de ouders en kinderen laat
weten wie de mentor van het kind is. Ook is beschreven hoe en wanneer de mentor over de ontwikkeling
van het kind spreekt met de ouders. 

Werken volgens het pedagogisch beleid 
In het jaarlijks onderzoek van 30 september 2021 is beoordeeld dat tijdens het inspectiebezoek en het vrij
spel het pedagogisch beleid met betrekking tot verantwoorde dagopvang niet werd uitgevoerd. In het nader
inspectieonderzoek op 22 maart 2022 is beoordeeld dat het pedagogisch beleid als het ging om
verantwoorde dagopvang, werd uitgevoerd. 

Ook in dit jaarlijks onderzoek blijkt dat het pedagogisch beleid wordt uitgevoerd. De beroepskrachten
vertellen dat echt iets met de eerder genoemde opmerkingen is gedaan. De 2 teamleiders hebben nu om
de 2 weken overleg. Iedere teamleider heeft eigen taken. Onder andere over de uitvoering van de
activiteiten en het dagschema, maar ook over punten uit de inspectierapporten en de manier van
samenwerken. De directeur vertelt dat 1 keer per maand een groepsoverleg wordt gehouden waarvoor de
teamleiders verantwoordelijk zijn. 1 keer in de 6 à 8 weken is een overleg met het gehele team. In beide
overleggen kunnen onderdelen uit het pedagogisch beleid centraal staan. De pedagogisch coach heeft een
training gegeven over het hanteren van het dagschema. Hierin staan per dienst de taken die de
beroepskrachten moeten uitvoeren. Uit de notulen van het overleg van 18 juli 2022 blijkt ook dat
pedagogische onderwerpen zijn besproken, zoals de speelleeromgeving en het stimuleren van de
ontwikkeling door middel van spel.

Pedagogische praktijk
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In het jaarlijks onderzoek van 30 september 2021 is beoordeeld dat tijdens het inspectiebezoek geen sprake
was van verantwoorde dagopvang. 
In het nader inspectieonderzoek van 22 maart 2022 is gebleken dat verschillende maatregelen zijn genomen
om de pedagogische kwaliteit te verbeteren. 

Ook in dit jaarlijks onderzoek is weer beoordeeld dat sprake is van verantwoorde dagopvang. De
toezichthouder heeft tijdens vrij spel de pedagogische praktijk geobserveerd. Op basis hiervan is beoordeeld
dat de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek verantwoorde dagopvang aanbieden. Hierna zijn een
paar voorbeelden beschreven van wat de toezichthouder heeft gezien.

De beroepskrachten stimuleren de sociale vaardigheden van de kinderen. Het fruit ligt op 1 groot bord en de
kinderen mogen om de beurt een stukje fruit pakken. Kinderen leren op hun beurt wachten en vragen of ze
fruit mogen pakken. De beroepskracht houdt rekening met ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zij geeft
de jonge kinderen, die nog niet kunnen wachten, zelf stukjes fruit. 

De zelfstandigheid van de kinderen wordt onder andere gestimuleerd doordat kinderen die uit bed komen,
zelf mogen (proberen) hun kleding aan te doen. Ook mag een kind zelf het trappetje van het
verschoonkussen op- en aflopen. Er klinkt een opruimlied en de kinderen gaan opruimen voordat ze aan tafel
gaan. Kinderen ruimen zelf op en de beroepskracht helpt hen door aanwijzingen te geven of te vragen waar
spullen horen.  

Er wordt gewerkt met thema's. De teamleider vertelt dat het thema zomer is. Er is een activiteitenplanning
voor de verschillende leeftijdscategorieën (baby, dreumes, peuter). In 1 groep hebben ze in de ochtend
buiten gespeeld en in de middag gaan ze ijsjes knutselen. Hiervoor worden houten stokjes gebruikt. 

Het is zichtbaar dat de kinderen de (vaste) beroepskrachten kennen. In 1 groep is de vaste beroepskracht
vooral bezig met taken als flesjes maken, overdracht naar huis, verschonen en kinderen uit bed halen. De 2
andere niet vaste beroepskrachten zitten bij de kinderen. 1 beroepskracht zit met de baby's in het aparte
gedeelte en de andere gaat met de kinderen eten. Een kind dat valt en verdrietig is, wordt getroost door
een beroepskracht, maar zoekt ook zichtbaar troost bij de vaste beroepskracht. Het kind krijgt van haar een
knuffel. 
Op sommige momenten is geobserveerd dat (jonge) kinderen van achteren uit hun stoel of uit de grondbox
getild worden. De beroepskrachten verwoorden op deze momenten niet hun handelingen. Wanneer
kinderen zonder waarschuwing ineens opgetild worden kunnen zij hiervan schrikken. Dit draagt niet bij aan
de emotionele veiligheid. Op andere momenten zoals tijdens het verschonen verwoorden beroepskrachten
wel hun handelingen. De situatie is besproken met de directeur en de leidinggevende en zij verklaren dit te
zullen bespreken.

Gebruikte bronnen:
-Observaties in beide groepen
-Pedagogisch beleidsplan versie mei 2022, ontvangen op 24 juni 2022
-Gesprekken met de beroepskrachten, de directeur en de leidinggevende
-Telefoongesprek met de directeur en de leidinggevende op 22 juni 2022
-Telefoongesprek met de leidinggevende op 7 juli 2022
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die bij het kinderdagverblijf werken, zijn met hun verklaring omtrent het gedrag ingeschreven
in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Voordat zij zijn begonnen met werken zijn deze personen
gekoppeld aan de houder in het PRK. Deze beoordeling gaat over de 2  beroepskrachten en 3 stagiairs die na
het laatste jaarlijks inspectieonderzoek van 30 september 2021 bij het kinderdagverblijf zijn komen werken
en over de  2 ZZP'ers die in de periode van 6 tot en met 20 juni 2022 zijn ingezet.

Opleidingseisen
De personen die bij het kinderdagverblijf werken, hebben een passend diploma zoals genoemd in de cao
Kinderopvang. Deze beoordeling gaat over het personeel dat na het laatste jaarlijkse inspectieonderzoek 30
september 2022 bij het kinderdagverblijf is komen werken en over  2 ZZP'ers die in de periode van 6 tot en
met 20 juni 2022 zijn ingezet. 

De pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach hebben ook een opleiding gevolgd zoals
genoemd in de cao Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek werken genoeg beroepskrachten op het kinderdagverblijf. In de
groep Coconnetjes worden namelijk 13 kinderen opgevangen door 3 beroepskrachten. In de groep Rupsjes
worden 12 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. Dit aantal beroepskrachten past bij het aantal
kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. 

Uit een steekproef van de presentielijsten van de kinderen en de werkroosters van het personeel van 6 tot en
met 20 juni 2022, blijkt dat ook in deze periode genoeg beroepskrachten hebben gewerkt. Verder blijkt dat
alleen minder beroepskrachten werken op de tijden die zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

Op de momenten dat minder beroepskrachten werken, is naast de beroepskracht altijd een andere
volwassene in het kindercentrum. Uit het rooster blijkt namelijk dat de directeur dagelijks om 7.30 uur
aanwezig is. Het kinderdagverblijf wordt altijd met 2 beroepskrachten afgesloten.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Molukkertjes heeft uitgerekend hoeveel uren de pedagogisch beleidsmedewerker/coach minimaal moet
worden ingezet. Hierbij is rekening gehouden met het aantal vestigingen en fte’s per januari 2022. In
document 'Beleid: inzet pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogische
coach 2022' is beschreven hoe de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach over de 2 locaties is
verdeeld. Ook staat beschreven dat coaching plaatsvindt door groepscoaching, observaties op de groep en
1-op-1-coaching. Beroepskrachten en ouders kunnen dit beleidsstuk digitaal inzien op de tablets op de
locatie. 

Uit gesprekken met de beroepskrachten, de directeur en de leidinggevende blijkt dat de beroepskrachten
in 2021 zijn gecoacht.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op het kinderdagverblijf zijn 2 stamgroepen: 
- in groep Coconnetjes worden maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar oud opgevangen; 
- in groep Rupsjes worden maximaal 14 kinderen van 0 tot 4 jaar oud opgevangen; 

Kinderen hebben een vaste stamgroep. De leidinggevende verklaart dat het kan voorkomen dat kinderen op
een andere stamgroep worden opgevangen bijvoorbeeld bij flexibele opvang of als ze een inhaaldag hebben.
Dit komt bijna niet voor. Als het gebeurt gaat dit altijd in samenspraak met ouders en alleen als er ruimte is
op de andere groep. 
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Kinderen tot 1 jaar hebben maximaal 2 vaste beroepskrachten (vaste gezichten), van wie er minimaal 1
werkt op de dagen dat het kind wordt opgevangen. Kinderen vanaf 1 jaar hebben maximaal 3 vaste
beroepskrachten, van wie er minimaal 1 werkt op de dagen dat het kind wordt opgevangen. 

Elk kind heeft een mentor. De mentor heeft 1 of 2 keer per jaar oudergesprekken met ouders over de
ontwikkeling van hun kind. De mentor is ook de contactpersoon voor ouders wanneer zij vragen hebben over
hoe het met hun kind gaat.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Op het kinderdagverblijf spreken de beroepskrachten Nederlands met de kinderen.

Gebruikte bronnen:
-Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 20 juni 2022
-Startdata (eerste stagedag) stagiairs ontvangen op 3 juli 2022
-Kopieën diploma’s en certificaten van beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker, al in
bezit van de GGD en ontvangen op 24 juni 2022
-Pedagogisch beleidsplan versie mei 2022, ontvangen op 24 juni 2022
-Gesprekken met de beroepskrachten, de directeur en de leidinggevende
-Telefoongesprek met de directeur en de leidinggevende op 22 juni 2022
-Presentielijsten, periode 6 tot en met 20 juni 2022, gefotografeerd tijdens het inspectiebezoek en
ontvangen op 24 juni 2022
-Werkrooster, periode 6 tot en met 20 juni 2022 ontvangen op 24 juni 2022
-Coachingsplan 2022, ontvangen op 24 juni 2022
-Plaatsingslijsten juni 2022, ontvangen op 24 juni 2022
-Telefoongesprek met de leidinggevende op 7 juli 2022

Molukkertjes - Jaarlijks onderzoek - 20-06-2022 8/20



Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor de locatie is een veiligheids- en gezondheidsbeleid gemaakt.

Beschreven is welke risico’s kleine gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook
is beschreven hoe de organisatie met deze risico’s omgaat. Verder is in het veiligheids- en
gezondheidsbeleid aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en het 4-ogenprincipe en hoe ze hiermee
omgaan. Ook staat in het beleid hoe de achterwacht op deze locatie is geregeld en is beschreven hoe de
beleidscyclus eruitziet. Over de beleidscyclus staat onder andere dat tijdens teamvergaderingen
werkinstructies worden geëvalueerd. Deze vinden 1 keer in de 6/à  weken plaats. Uit de jaarplanning blijkt
wanneer welk protocol op de agenda staat. Uit het evalueren kunnen acties voortkomen. De acties staan
ook in het beleid. In het beleid zit ook een checklist die periodiek wordt uitgevoerd. Zo wordt maandelijks
gecontroleerd of de ruimtes overzichtelijk zijn en of er geen objecten staan waar kinderen tegenaan kunnen
botsen. Op de checklist staat dat de kind-veilige stopcontacten en de snoeren in kabelgoten wekelijks
worden gecontroleerd. 

In het kinderdagverblijf is altijd ten minste 1 volwassene met een geldig EHBO-diploma. Dit blijkt uit een
steekproef van de werkroosters van het personeel en de EHBO-diploma’s. 

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek gesproken met de beroepskrachten. Ook is gelet op de
handelingen van de beroepskrachten. Hierbij is aandacht besteed aan warm weer en hand- en
verschoonhygiëne.

Warm weer
De afspraken over warm weer staan in het protocol buiten. Hier staat bijvoorbeeld dat kinderen ingesmeerd
worden met zonnebrandcrème (factor 50 of 30) en dat tussen 12.00 en 15.00 uur blootstelling aan direct
zonlicht voorkomen moet worden. Ook staan er afspraken over schaduw en het aanbieden van extra
drinken. Tijdens het inspectiebezoek zijn de beroepskrachten op de hoogte van de werkafspraken. Uit het
protocol wordt niet duidelijk wat 'warm weer' is en wanneer de maatregelen genomen moeten worden. Ook
is het risico op verbranding/uitdroging door de zon en wat te doen als het risico gebeurt, in het beleid niet
beschreven als risico met grote gevolgen. 

Hand- en verschoonhygiëne
De afspraken over hand- en verschoonhygiëne staan in het protocol hygiëne. Er staan onder andere
afspraken over wanneer handen (van zowel kinderen als beroepskrachten) gewassen moeten worden. Ook
staan er afspraken over het dragen van handschoenen tijdens het verschonen. Na iedere verschoonbeurt
moeten de handen worden gereinigd met handalcohol of moeten de handen worden gewassen, ook al
worden handschoenen gedragen. Over het reinigen van het verschoonkussen staan 2 opties beschreven:
met een allesreinigerdoekje of met een mengsel van allesreiniger en water. 
Tijdens het inspectiebezoek worden bovenstaande afspraken niet allemaal (juist) uitgevoerd. Zo worden de
handen niet na elke verschoonbeurt gewassen en wordt het verschoonkussen niet na iedere verschoonbeurt
gereinigd.

Herstelaanbod
Om de overtredingen over het veiligheids- en gezondheidsbeleid (beschrijving risico's met grote gevolgen en
de maatregelen, en uitvoering veiligheids- en gezondheidsbeleid) te herstellen is een herstelaanbod gedaan
en de houder heeft hier gebruik van gemaakt. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is aangepast en bij de grote risico's staat nu het risico op uitdroging en
verbranding. De maatregelen in het protocol buiten zijn aangepast en er is een nieuw protocol: het
hitteprotocol. In het protocol buiten staat dat dit protocol in werking treedt als de buitentemperatuur 27
graden of hoger is. 
In beide protocollen staat dat de temperatuur in de binnenruimte tot 27 graden mag stijgen en in de
slaapkamer tot ongeveer 25 graden. In het protocol staan voor zowel binnen als buiten maatregelen bij
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warm weer. 

Over de hand- en verschoonhygiëne zijn voor beide groepen nieuwe werkinstructies opgesteld. Dit omdat in
de Rupsjes geen wastafel bij het verschoonmeubel zit. In deze groep wordt na iedere verschoonbeurt
desinfecterende handgel gebruikt. Bij zichtbare verontreiniging en na iedere verschoonbeurt worden handen
gewassen in de wastafel in het peutertoilet. In de Coconnetjes geldt de afspraak dat na iedere
verschoonbeurt de handen worden gewassen. 
Voor beide groepen zijn 2 opties voor het schoonmaken van het verschoonkussen na iedere verschoonbeurt.
Ook staat beschreven dat handschoenen alleen worden gebruikt bij een poepluier. 

Om ervoor te zorgen dat de beroepskrachten de (nieuwe) afspraken kennen en uitvoeren, zijn notulen
toegestuurd. Uit deze notulen blijkt dat op 18 juli de teamleiders overleg hebben gehad met de
beleidsmedewerker over de protocollen. Op 20 juli 2022 zijn de afspraken met het hele team besproken en
in de notulen staat dat de teamleiders deze op de werkvloer zullen doornemen met de beroepskrachten.
Ook hangen de werkinstructies in de groepsruimte: hier zijn foto's van toegestuurd.

De overtredingen zijn opgelost.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan:

• De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt
dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is
gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het
veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub a Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die
de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in
ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de
veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de
gezondheid van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag door
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige
volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub a art 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode wordt jaarlijks besproken tijdens teamoverleg. In 2022 is het onderwerp tijdens het overleg in
maart besproken. Ook vertellen de leidinggevende en directeur dat recentelijk een medewerker van Veilig
Thuis is langs geweest om uitleg te geven over melden en advies vragen. Ook is het gegaan over signaleren
van mogelijke signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Op deze manier zorgt de houder ervoor
dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van mogelijke signalen en dat zij de 1e stappen kennen.

Gebruikte bronnen:
-Observaties
-Gesprekken met de beroepskrachten
-Veiligheids- en gezondheidsbeleid versie mei 2022, ontvangen op 24 juni 2022
-Protocol hygiëne versie mei 2022, ontvangen op 24 juni 2022
-Protocol buiten versie februari 2022, ontvangen op 24 juni 2022
-Werkrooster personeel, 6 tot en met 20 juni 2022, ontvangen op 24 juni 2022
-Kopieën EHBO-diploma’s, ontvangen op 24 juni 2022 en al in bezit van de GGD
-Telefoongesprek met de directeur en de leidinggevende op 22 juni 2022
-Telefoongesprek met de directeur op 7 juli 2022
-Gesprekken met de beroepskrachten, de directeur en de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek
-Foto's werkinstructies in de groepsruimte, ontvangen op 29 juli 2022
-Notulen overleg 18 en 20 juli 2022, ontvangen op 29 juli 2022
-Veiligheids- en gezondheidsbeleid Kindercentrum Molukkertjes versie juli 2022, ontvangen op 29 juli 2022
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-Protocol Buiten Kindercentrum Molukkertjes versie juli 2022, ontvangen op 29 juli 2022
-Hitteprotocol Kindercentrum Molukkertjes versie juli 2022, ontvangen op 29 juli 2022
-Werkinstructies verschonen Coconnetjes en Rupsjes, ontvangen op 29 juli 2022
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenspeelruimte 
Er zijn 2 afzonderlijke vaste stamgroepruimtes. De ruimtes hebben volgens de plattegrond (die hoort bij
omgevingsvergunning brandveilig gebruik) de volgende oppervlaktes: 
- De groepsruimte van de groep Coconnetjes heeft een oppervlakte van 65,5 m², dit is genoeg voor de
opvang van 16 kinderen; 
- De groepsruimte van de groep Rupsjes heeft een oppervlakte van 54,8 m², dit is genoeg voor de opvang
van 14 kinderen.

De inrichting van de groepsruimtes past bij het aantal kinderen dat wordt opgevangen en bij de leeftijd en
het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er zijn hoeken waaronder een bouwhoek en een keuken/huishoek.
Er is veel materiaal in de laatstgenoemde hoek en de aankleding is aantrekkelijk. Er ligt bijvoorbeeld
speelgoed-fruit in een schaal. In de grondbox staat een mand met babyspelmateriaal. Bij de Rupsjes zijn er
speelkleden en baby-gyms. Het materiaal zit in bakken die gelabeld zijn. Er is los materiaal zoals puzzels,
speelgoedauto's, verkleedkleren, een trein met treinbaan en knutselmateriaal. De inrichting van de
binnenruimte was in het jaarlijks inspectieonderzoek van 2021 als onvoldoende beoordeeld. In een nader
inspectieonderzoek in maart 2022 is beoordeeld dat de ruimtes wel passend zijn ingericht. De
beroepskrachten verklaren dat sindsdien nieuw materiaal is aangeschaft. Met de directeur en de
leidinggevende is gesproken over het stimuleren van de motorische ontwikkeling van de dreumesen en
peuters. Tijdens het inspectiebezoek is zichtbaar dat de kinderen behoefte hebben om te klimmen en
springen. Er is in de groepsruimte weinig mogelijkheid om dit te doen en de kinderen gaan op bankjes staan
en springen ervan af, of klimmen in de kast in de leeshoek die bedoeld is voor boeken. De directeur en
leidinggevende verklaren te gaan kijken hoe ze de inrichting van de ruimte kunnen aanpassen zodat deze
nog meer past bij de behoeftes van de kinderen.  

Slaapruimte 
In het kinderdagverblijf is 1 slaapkamer. Er zijn 16 slaapplaatsen. In totaal kunnen er 30 kinderen worden
opgevangen op de locatie. Bij een volledige bezetting zou dit betekenen dat bijna de helft van de kinderen
geen slaapplaats heeft. De leidinggevende verklaart hierover dat ieder kind eigen beddengoed heeft en dat
bedjes dubbel worden opgemaakt. Matrassen worden dan gedurende de dag omgedraaid. Tijdens dit
inspectieonderzoek zijn er voldoende slaapplaatsen voor kinderen tot 1,5 jaar. In het eerstvolgende
inspectieonderzoek zal extra aandacht worden besteed aan de afzonderlijke slaapruimte en het gebruik van
de bedjes. 

Buitenspeelruimte 
De (oppervlakte van de) buitenruimte en inrichting zijn in dit inspectieonderzoek niet beoordeeld.

Gebruikte bronnen:
-Observaties
-Inspectierapport jaarlijks onderzoek 30 september 2021
-Omgevingsvergunning, d.d. 22 september 2020, kenmerk Z2020-O001510 / 5163297, ontvangen op 24 juni
2022
-Plattegrond datum 26 februari 2020 GV00 Molukkenstraat 74-76 te Amsterdam begane grond, ontvangen
op 24 juni 2022
-Inspectierapport nader onderzoek 22 maart 2022
-Telefoongesprek met de directeur en de leidinggevende op 22 juni 2022
-Gesprekken met de beroepskrachten, de directeur en de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek
-Telefoongesprek met de leidinggevende op 7 juli 2022
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Ouderrecht

Informatie
Tijdens het inspectieonderzoek lijkt op de website is geen link geplaatst te zijn naar de pagina van de
vestiging in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) waar de inspectierapporten bekeken kunnen worden.
Het blijkt te gaan om een technische fout die alleen optreedt als de website via de computer wordt
bekeken. Als de website via een telefoon of tablet wordt bekeken, doet de link naar de pagina het wel. Dit
geldt ook voor het klachtenreglement: deze kan alleen op een mobiele telefoon of tablet worden ingezien.
De directeur en leidinggevende schrijven in een e-mailbericht op 7 juli 2022 dat ze de vraag aan de provider
hebben voorgelegd. Op de locatie hangt informatie waaruit blijkt dat het inspectierapport en protocollen
kunnen worden ingezien op de tablets op de groep en opgevraagd kunnen worden bij de medewerkers.

Klachten en geschillen
De houder heeft een regeling voor de afhandeling van klachten. Deze regeling voldoet aan de voorwaarden.
Ook is de houder aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

De houder heeft geen jaarverslag klachten gemaakt, omdat er vorig jaar geen klachten zijn geweest. Dit
verklaren de directeur en de leidinggevende in een telefoongesprek op 22 juni 2022.

Gebruikte bronnen:
-Website: www.molukkertjes.com, geraadpleegd op computer op 20 juni en 4 juli 2022
-Telefoongesprek met de directeur en de leidinggevende op 22 juni 2022
-Website www.landelijkregisterkinderopvang.nl, geraadpleegd op 4 juli 2022
-Gesprek met de directeur tijdens het inspectiebzoek
-Foto's website op telefoon en informatie inspectierapport en klachtenregeling, ontvangen op 7 juli 2022
-E-mailbericht van de directeur en leidinggevende datum 7 juli 2022
-Website www.molukkertjes.com, geraadpleegd op 7 juli via mobiele telefoon
-Klachtenregeling Molukkertjes, ontvangen op 7 juli 2022
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

• Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een
kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch
beleidsplan wordt gehandeld.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in
artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze
waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek
met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt
gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van
het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet
van het minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio
vereist is, kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per
week verschilt.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra
dagdelen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang
kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

Pedagogische praktijk

• In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor
de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur
wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden,
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds
zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de
algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Personeel en groepen
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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 participerende ouder; c. 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; d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder
structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen
worden opgevangen; e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of
zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; f. 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 f ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

• 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 kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang.

• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.

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

• 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 stamgroep wordt bepaald op grond de rekenregels; 
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen
het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.

• Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten
worden ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio
benodigde aantal beroepskrachten ingezet.

• Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één
beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in
geval van een calamiteit. 
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame
personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het
coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de
totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het
vereiste aantal uren in. Het minimaal aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond
van de rekenregels in het besluit.
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• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor
pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende
kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten
en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks
coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

• Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale
grootte van de gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.

• Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep
van dat kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer
beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste
beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar.

• Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep
van dat kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer
beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste vier vaste
beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.

• Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende
stamgroepruimtes.

• Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het
kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de
mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het
welbevinden van het kind.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

• De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de
Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede
als voertaal worden gebruikt. (art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
OF 
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal
worden gebruikt, overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum
vastgestelde gedragscode.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

• De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt
dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is
gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het
veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze
waarop de houder van een 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.
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• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die
de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in
ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de
veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de
gezondheid van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag door
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige
volwassenen en kinderen.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete
termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk
worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende
veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de
handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het
inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij
de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of
stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan
worden door een andere volwassene.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de
wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor
de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te
merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en
gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag. 

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete
beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming
van de beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een
beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.

• De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te
allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen
van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze
kwalificatie gestelde nadere regels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

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

Accommodatie
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.

• Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een
kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het
kindercentrum aanwezig kind. Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes
buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan de groepen van het
kindercentrum toebedeeld.

• Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op
het aantal aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

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

Klachten en geschillen

• De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten
over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of
kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.

• De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij
de houder van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.

• De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.

• De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie
Kinderopvang voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het
Wettelijk adviesrecht.
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Naam voorziening : Molukkertjes

KvK-vestigingsnummer : 000021728542

Website :

Aantal kindplaatsen : 38

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Tibetaantjes Ltd

Adres houder : Molukkenstraat 74

postcode en plaats : 1094 BR Amsterdam

KvK-nummer : 34237342

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. W. van Gurp, MSc.

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 20-06-2022

Opstellen concept inspectierapport : 04-08-2022

Zienswijze houder : 16-08-2022

Vaststellen inspectierapport : 16-08-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 17-08-2022

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 17-08-2022

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning

Molukkertjes - Jaarlijks onderzoek - 20-06-2022 19/20



Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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