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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 6 april 2016 is op grond van artikel 1.62, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onderzoek na aanvraag uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de
aanvraag tot overname door Kidtopia B.V. 

In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de vestiging redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in de
wet- en regelgeving zal gaan voldoen. De praktijk is in dit onderzoek niet beoordeeld. De toezichthouder heeft
een bezoek gebracht aan de locatie en gesproken met de locatiemanager van De Witte Vlinder, de locatiemanager
van Kidtopia en een van de bestuurders van Kidtopia B.V. Daarnaast heeft de toezichthouder documenten
beoordeeld. 

Beschouwing
Locatie: 
Het kinderdagverblijf heeft 28 kindplaatsen. Er is een babygroep met twaalf kindplaatsen en een peutergroep met
zestien kindplaatsen. Op de babygroep worden twee of drie beroepskrachten ingezet en op de peutergroep twee
beroepskrachten, met uitzondering van de vrijdag. Dan zijn er minder beroepskrachten aanwezig, omdat er
minder kinderen worden opgevangen. Het team bestaat uit zes vaste beroepskrachten en drie vaste
invalkrachten. 

Voorgeschiedenis: 
Kinderdagverblijf De Witte Vlinder heeft in 2015 een turbulente periode meegemaakt. In 2015 hebben diverse
onderzoeken plaatsgevonden waarin zeer veel (ernstige) overtredingen zijn geconstateerd. Dit heeft uiteindelijk in
juni 2015 geleid tot een schriftelijk bevel van de GGD en een voornemen tot exploitatieverbod van de gemeente. 

In juli 2015 is, als gevolg van de zware handhavingsmaatregelen, de gehele B.V. (Noah Vlinder B.V.)
overgenomen door een nieuwe bestuurder en is er een nieuwe directeur aangetreden. De voormalig bestuurder
van de B.V. en tevens voormalig directeur is geheel uit de organisatie teruggetreden. Per 15 oktober 2015 is er
tevens een nieuwe locatiemanager aangesteld. 

Na de overname van de B.V. heeft de toezichthouder in 2015 een incidenteel onderzoek en een nader onderzoek
uitgevoerd. In februari 2016 is een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De toezichthouder heeft geconstateerd dat de
veranderingen die eerder reeds in gang waren gezet, verder zijn doorgevoerd. De situatie is momenteel
overzichtelijk en stabiel en het belang van de kinderen heeft de eerste prioriteit op de locatie. Tijdens het jaarlijks
onderzoek in februari 2016 zijn er wel enkele beleidsmatige overtredingen geconstateerd met betrekking tot het
pedagogisch beleidsplan en de klachtenregeling. 

Overname: 
Kinderdagverblijf de Witte Vlinder maakt momenteel nog deel uit van Noah Vlinder B.V. 
Kidtopia B.V. is voornemens het kinderdagverblijf over te nemen. De enige aandeelhouder van Kidtopia B.V. is
Kacy Beheer B.V.; Kacy Beheer B.V. heeft twee bestuurders die gezamenlijk bevoegd zijn. De bestuurders zullen
De Witte Vlinder aansturen. De bestuurders hebben daarnaast twee andere kindercentra in Amsterdam (een
kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang) die worden beheerd door Kidtopia V.O.F. 

Kidtopia B.V. zal alle medewerkers van De Witte Vlinder, waaronder de beroepskrachten, de locatiemanager en de
directeur, overnemen. Van één invalkracht zal het contract, wanneer dit afloopt, niet verlengd worden. De
meubels en het speelmateriaal zullen ook worden overgenomen en de reeds geplaatste kinderen zullen ook bij
het kinderdagverblijf onder de nieuwe houder geplaatst worden. 

Vooralsnog zal er in verband met de continuïteit en de stabiliteit die in het afgelopen half jaar zijn bewerkstelligd,
volgens het huidige beleid van de Witte Vlinder gewerkt blijven worden. Het locatiegebonden beleid dat met
betrekking tot veiligheid en gezondheid is opgesteld zal vooralsnog ongewijzigd blijven. Er zijn al wel enkele
praktische aanpassingen gedaan in het pedagogisch beleidsplan met betrekking tot bijvoorbeeld de
achterwachtregeling. Deze wijzigingen zullen aan de oudercommissie ter advies worden voorgelegd. 

Op termijn zullen er elementen uit het beleid van Kidtopia worden ingevoerd. De implementatie hiervan zal in
samenspraak met het team geleidelijk verlopen. Deze wijzigingen zullen ook aan de oudercommissie ter advies
worden voorgelegd. 
De naam van de locatie zal op termijn waarschijnlijk worden gewijzigd naar Kidtopia. 

Advies aan college van B&W
Uit het onderzoek is gebleken dat de vestiging redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die in de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan een kindercentrum zijn gesteld. De toezichthouder adviseert
om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - de exploitatie van de voorziening toe te staan vanaf de
dagtekening van het besluit en dit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Voor de Witte Vlinder is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. De bestuurder van Kidtopia B.V. verklaart dat dit
pedagogisch beleidsplan zal worden overgenomen. In de loop van de tijd zullen er wel zaken worden aangepast
en/of toegevoegd en ter advies worden voorgelegd aan de oudercommissie. Dit is tevens beschreven in het plan
van aanpak voor de overname. De bestuurder van Kidtopia overweegt bijvoorbeeld in de toekomst gebruik te
zullen maken van cameratoezicht als aanvulling op de maatregelen die worden genomen in het kader van het
vierogenprincipe. 
Er zijn reeds enkele praktische wijzigingen aangebracht met betrekking tot onder andere de achterwachtregeling
en de wijze waarop problemen bij kinderen gesignaleerd worden, ouders doorverwezen worden naar passende
instanties, en de wijze waarop beroepskrachten hiervoor toegerust en hierbij ondersteund worden. De wijzigingen
hebben betrekking op de drie overtredingen met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan uit het jaarlijks
onderzoek van 9 februari 2016. 
Omdat deze wijzigingen nog niet aan de oudercommissie zijn voorgelegd is het pedagogisch beleidsplan nog in
concept. 

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan De Witte Vlinder, versie maart 2016 
- Plan van aanpak overname Van Baerlestraat 156 hs 
- Gesprek met bestuurder van Kidtopia, locatiemanager van Kidtopia en locatiemanager van De Witte Vlinder 
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Alle medewerkers zullen door de nieuwe houder worden overgenomen. Van deze medewerkers heeft de
toezichthouder tijdens eerdere onderzoeken reeds de verklaring omtrent het gedrag gezien. Van de
locatiemanager en de huishoudelijk medewerker van Kidtopia is ook een verklaring omtrent het gedrag getoond,
aangezien zij ook regelmatig op de locatie aanwezig zullen zijn. Er zullen vooralsnog geen stagiaires en
vrijwilligers worden ingezet. 

De houder beschikt tijdens het inspectiebezoek nog niet over een verklaring omtrent het gedrag voor de
rechtspersoon. De bestuurder van Kidtopia B.V. heeft op 31 maart 2016 een verklaring omtrent het gedrag
aangevraagd voor de rechtspersoon. Dit is bevestigd in een e-mailbericht van Dienst Justis d.d. 4 april 2016. 
Na het inspectiebezoek is de verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen afgegeven op 8 april 2016.

Passende beroepskwalificatie
Alle medewerkers zullen door de nieuwe houder worden overgenomen. Van deze medewerkers heeft de
toezichthouder tijdens eerdere onderzoeken reeds een passende beroepskwalificatie gezien. Er zullen vooralsnog
geen stagiaires worden ingezet.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf heeft twee stamgroepen: een babygroep en een peutergroep. De babygroep heeft maximaal
twaalf kindplaatsen en de peutergroep maximaal zestien kindplaatsen. Ieder kind is geplaatst in één van de vaste
stamgroepen en alle kinderen worden dagelijks in vaste groepen opgevangen. Op beide stamgroepen werken
dagelijks vaste beroepskrachten. Kinderen worden niet opgevangen in een tweede stamgroep indien er extra
opvangdagen worden aangeboden. 

Dit betreft de huidige werkwijze op de locatie. De bestuurder van Kidtopia B.V. verklaart deze situatie vooralsnog
niet te zullen wijzigen. In het plan van aanpak is ook beschreven dat, om het pedagogisch klimaat te kunnen
waarborgen, er besloten is om hier voorlopig geen verandering in aan te brengen.

Beroepskracht-kind-ratio
De toezichthouder heeft tijdens het jaarlijks onderzoek in 2016 op basis van het werkrooster geconstateerd dat
er voldoende beroepskrachten worden ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. Op de babygroep worden
doorgaans niet meer dan negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. Op de peutergroep worden
maximaal zestien kinderen ingezet door twee beroepskrachten. Er wordt op een tablet in een digitaal systeem
exact bijgehouden hoeveel kinderen aanwezig zijn en op welk tijdstip zij zijn gebracht en gehaald. Ook wordt het
aantal beroepskrachten dat wordt ingezet genoteerd. 

Dit betreft de huidige situatie op de locatie. De bestuurder van Kidtopia B.V. verklaart de werkroosters vooralsnog
niet te zullen wijzigen. In het plan van aanpak is ook beschreven dat, om het pedagogisch klimaat te kunnen
waarborgen, er besloten is om hier voorlopig geen verandering in aan te brengen. 

Bij ziekte en verlof kunnen twee vaste invalkrachten van De Witte Vlinder worden ingezet. Als dit niet mogelijk is
kan er een beroep worden gedaan op twee uitzendbureau's. De bestuurder verklaart dat daarnaast indien nodig
gebruik kan worden gemaakt van de invalpool van Kidtopia. 

Conform het rooster zijn er in principe altijd twee beroepskrachten in het kindercentrum aanwezig. Mocht een
beroepskracht door onvoorziene omstandigheden verhinderd zijn, dan kan er in geval van calamiteiten een
beroep worden gedaan op de locatiemanager, de bestuurders van Kidtopia en eventueel collega's die in de buurt
wonen. Dit is reeds aangepast in het pedagogisch beleidsplan.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan De Witte Vlinder, versie maart 2016 
- Plan van aanpak overname Van Baerlestraat 156 hs 
- Gesprek met bestuurder van Kidtopia, locatiemanager van Kidtopia en locatiemanager van De Witte Vlinder 
- Inspectieonderzoek d.d. 9 februari 2016 
- Afschrift verklaring omtrent gedrag rechtspersoon d.d. 8 april 2016

Kinderopvang De Witte Vlinder - Onderzoek na aanvraag 06-04-2016 6/13



Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De bestuurder van Kidtopia verklaart dat er voorlopig conform het huidige veiligheids- en gezondheidsbeleid van
De Witte Vlinder zal worden gewerkt. De beroepskrachten zijn namelijk reeds bekend met dit beleid. De
locatiemanager van De Witte Vlinder verklaart dat het beleid in het werkoverleg dat iedere twee maanden
plaatsvindt wordt besproken met de beroepskrachten. De toezichthouder heeft dit op 9 februari 2016 tijdens het
jaarlijks onderzoek onderzocht. 
De bestuurder van Kidtopia verklaart dat er wel extra aandacht zal komen voor de schoonmaak van het pand.
Een schoonmaker die in dienst is bij Kidtopia zal het pand schoonhouden. Verder zal een medewerker van Kidtopia
de warme maaltijden gaan verzorgen. 
Wanneer er nieuwe risico-inventarisaties zullen worden uitgevoerd, zullen elementen uit het beleid van Kidtopia
worden toegevoegd.

Gebruikte bronnen:
- Plan van aanpak overname Van Baerlestraat 156 hs 
- Gesprek met bestuurder van Kidtopia, locatiemanager van Kidtopia en locatiemanager van De Witte Vlinder 
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
Uit de plattegronden behorende bij de bouwvergunning blijkt dat de babygroep een oppervlakte heeft van 48,2
m² en de peutergroep een oppervlakte van 62 m². Dit is voldoende voor de opvang van 12 baby's en 16 peuters.

De directeur verklaart dat het bestaande meubilair en speelmateriaal zal worden overgenomen. Daarnaast zal de
locatie een onderhoudsbeurt krijgen. Er zal worden geschilderd, versleten meubilair zal worden vervangen en er
zal voor de zomer zonwering worden geplaatst aan de achterkant van het pand. Er zal aanvullend speelmateriaal
worden aangeschaft. Dit is beschreven in het plan van aanpak van de houder. 
De directeur verklaart dat er waarschijnlijk ook een 'kitchenette' (een klein keukenblok met koelkast) zal worden
geplaatst op de babygroep waar flesvoeding kan worden bereid. Ook onderzoekt de directeur de mogelijkheden
voor vloerverwarming op de peutergroep.

Buitenspeelruimte
De directeur van Kidtopia verklaart dat de bestaande inrichting en speelmateriaal in de buitenruimte zal worden
overgenomen. Daarnaast zal de buitenruimte een onderhoudsbeurt krijgen en aantrekkelijker worden gemaakt
voor de kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Plan van aanpak overname Van Baerlestraat 156 hs 
- Gesprek met bestuurder van Kidtopia, locatiemanager van Kidtopia en locatiemanager van De Witte Vlinder 
- Bouwvergunning Van Baerlestraat 156 d.d. 4 april 2011 
- Plattegronden behorend bij besluit d.d. 4 april 2011
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van een informatieboekje, een
pedagogisch beleidsplan en een website. 
De inhoud van de website zal in overleg met de oudercommissie worden samengevoegd met de website van
Kidtopia. 
De houder heeft een klachtenregeling voor ouders ingesteld. Het klachtenreglement krijgen de ouders na het
intakegesprek toegestuurd. In het informatieboekje wordt ook verwezen naar dit reglement.

Klachten en geschillen 2016
De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, voor de afhandeling van klachten. Deze regeling is
volledig. De houder van het kindercentrum is ook aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie
erkende geschillencommissie.

Gebruikte bronnen:
- Brief van Geschillencommissie d.d. 4 april 2016 
- Klachtenregeling: Intern Klachtreglement Kinderopvang De Witte Vlinder, maart 2016 
- Informatieboekje De Witte Vlinder, maart 2016
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang
met kinderen is beschreven.
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en
waarden aan kinderen plaatsvindt.
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 bij welke (spel)activiteiten kinderen
hun stamgroep verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun
werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het
gebruikmaken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe
is vormgegeven.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden.

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het
college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
Of 
B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.

Beroepskracht-kind-ratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep
bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
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Veiligheid en gezondheid
 

Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

 

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

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.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte

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 ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van de
ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, 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 voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- 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 is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie 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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang De Witte Vlinder
Vestigingsnummer : 000021838526
Website : http://www.kinderopvang-dewittevlinder.nl
Aantal kindplaatsen : 28
Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kidtopia B.V.
Adres houder : Bernard Loderstraat 115
Postcde en plaats : 1063 PG  AMSTERDAM
KvK nummer : 34273805
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. S. Smit

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 06-04-2016
Opstellen concept inspectierapport : 12-04-2016
Zienswijze houder : 18-04-2016
Vaststellen inspectierapport : 18-04-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 18-04-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 18-04-2016

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

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