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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 15 november 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

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

De leidinggevende is in de gelegenheid gesteld enkele documenten na te sturen. Deze zijn betrokken in het
onderzoek. 

Beschouwing
Organisatie 
De organisatie Kidtopia V.O.F. bestaat uit drie kinderdagverblijven en een buitenschoolse opvang. Twee
kinderdagverblijflocaties en de buitenschoolse opvang zijn gevestigd in een groot pand in Amsterdam West, waar
ook woningen en kantoren zijn gevestigd. Het derde kinderdagverblijf is recentelijk geopend in de Bilderdijkstraat. 
De V.O.F. heeft twee vennoten. Een van hen is facilitair manager en daarnaast als leidinggevende verantwoordelijk
voor de aansturing van de teams. De andere vennoot is verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering. Het
managementteam bestaat ook nog uit een kwaliteitsmanager, een officemanager en een relatiebeheerder. 
De leidinggevende wordt ondersteund door een assistent-leidinggevende op het kinderdagverblijf en een assistent-
leidinggevende op de buitenschoolse opvang. Tevens zijn er dagelijks huishoudelijk medewerkers en
schoonmaakmedewerkers aanwezig. 

De twee vennoten hebben naast Kidtopia V.O.F. in 2016 ook Kidtopia B.V. opgericht. Onder deze B.V. valt een
kinderdagverblijf in Amsterdam Zuid. 

Buitenschoolse opvang 
De buitenschoolse opvang aan de Marcantilaan 496 heeft twee basisgroepen met in totaal 33 kindplaatsen en er
werken vier vaste beroepskrachten. Er is een invalpool en in het vaste team zijn geen openstaande vacatures. Op
deze locatie is ook een kinderdagverblijf met twee groepen, een keuken en het kantoor van de houder gevestigd.
Op het nabijgelegen kinderdagverblijf aan de Marcantilaan 499 worden vier groepen opgevangen. 

Sinds oktober 2016 wordt in één van de twee groepsruimtes van de buitenschoolse opvang tevens een groep
van het kinderdagverblijf opgevangen. Gedurende veertig weken per jaar is deze groep dagelijks geopend van
9.00 tot 12.00 uur. In de middagen is de groepsruimte beschikbaar voor de buitenschoolse opvang en tijdens
schoolvakanties de gehele dag. 

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek met de beroepskrachten, de beide vennoten en de
kwaliteitsmanager gesproken. 

Oudercommissie 
De toezichthouder heeft op 5 december 2016 contact opgenomen met een lid van de oudercommissie. Uit het
gesprek komt naar voren dat er dagelijks voldoende beroepskrachten aanwezig zijn en dat het team stabiel is; er
zijn dagelijks vaste beroepskrachten op de buitenschoolse opvang. De beroepskrachten gaan op een vriendelijke
manier met de kinderen om en de sfeer op de buitenschoolse opvang is positief. De beroepskrachten bieden leuke
activiteiten aan en er is voldoende divers speelmateriaal aanwezig. De buitenruimte op het Marcantiplein is echter
niet optimaal door het zwerfafval dat daar ligt. De beroepskrachten ruimen dit zwerfafval wel regelmatig op. 
De oudercommissie heeft een goede relatie met het management van Kidtopia en er is sprake van een open
communicatie.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Op basis van observaties gedurende het inspectiebezoek constateert de toezichthouder dat er tijdens dit bezoek
voldoende uitvoering wordt gegeven aan de vier pedagogische doelen; het waarborgen van de emotionele
veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en de overdracht van
normen en waarden. Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. 

Bij aanvang van de buitenschoolse opvang is er één beroepskracht aanwezig die de kinderen die uit school
komen, opvangt. Zij verwelkomt hen, maakt een praatje met de kinderen en vraagt wat ze willen gaan doen. Ze
zit bij de kinderen terwijl zij spelen. Wanneer alle kinderen gearriveerd zijn, gaan de kinderen van beide
basisgroepen nadat ze hun handen hebben gewassen naar hun eigen groepsruimte om een gezonde warme
maaltijd te eten (aardappels, twee soorten groenten en een ei). 
Op de Windmolengroep is één beroepskracht aanwezig. Ze vertelt de kinderen dat ze het leuk vindt dat iedereen
er weer is. Een van de kinderen mag de bekers uitdelen en later mag een ander kind het bestek uitdelen. De
beroepskracht vraagt of de kinderen zelf hun ei kunnen pellen. Onderwijl praat de beroepskracht met de kinderen
bijvoorbeeld over hun lievelingskleur en het slechte weer. Ze luistert naar en reageert op hetgeen de kinderen
vertellen. Wanneer een kind een tekening wil laten zien zegt ze dat ze deze graag wil bekijken, maar pas na het
eten. Wanneer een van de kinderen niet wil eten, vraagt ze aan het kind wat er aan de hand is. 
De beroepskracht stimuleert de kinderen om niet alleen de aardappelen te eten maar ook de groenten te
proeven. Er volgt een gesprek over wat de kinderen lekker vinden. De kinderen eten goed en staan in de rij voor
een tweede portie. De beroepskracht vertelt aan de toezichthouder dat ze blij is dat er een goede sfeer is in de
groep en dat er sprake is van een positieve groepsdynamiek. 
Uit bovenstaande observatie blijkt dat de beroepskracht voldoende met de kinderen communiceert en sensitief-
responsief reageert. Dit bevordert de emotionele veiligheid van de kinderen. Ook krijgen de kinderen taakjes en de
gelegenheid om zelf dingen te doen en te proberen. Door ruimte te bieden aan de autonomie van de kinderen
wordt de persoonlijke competentie gestimuleerd. 

Op groep Bliksem zijn twee beroepskrachten werkzaam. Wanneer de toezichthouder de groepsruimte
binnenkomt, ronden de kinderen de maaltijd af. Een van de beroepskrachten informeert bij een kind of hij het eten
niet zo lekker vond omdat hij zijn bord niet heeft leeggegeten. De beroepskracht vertelt aan de toezichthouder
dat de kinderen niet worden gedwongen om hun bord leeg te eten, maar ze proberen de kinderen wel te
stimuleren om alles te proeven. 
Omdat het buiten hard regent spelen de kinderen na het eten binnen. De sfeer is ontspannen en de kinderen zijn
actief bezig en betrokken bij hun spel. Er is divers speelmateriaal aanwezig in de groepsruimte. Een groepje
kinderen bouwt vol spanning en enthousiasme een toren van blokken die hoger is dan zijzelf zijn. Andere kinderen
spelen met een treinbaan, verkleden zich of zijn aan het tekenen en kleuren. De beroepskrachten tonen hun
betrokkenheid, ze lopen rond, kijken wat de kinderen doen en reageren op het spel van de kinderen. Zo komt een
beroepskracht een tekening van een kind bekijken en vraagt wat het precies heeft getekend. Een van de kinderen
mag zelfstandig en naar eigen inzicht de groepsruimte versieren met Sinterklaasvlaggetjes en andere
Sinterklaasdecoraties. 
Uit bovenstaande observatie blijkt dat ook op deze groep de beroepskrachten betrokkenheid tonen, met de
kinderen communiceren en sensitief-responsief reageren. Ook hier krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf
dingen te ondernemen en proberen en verschillende ervaringen op te doen. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en kwaliteitsmanager 
- Observatie op groepen Bliksem en Windmolen
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Personeel en groepen

Aan de buitenschoolse opvang zijn vier vaste beroepskrachten verbonden.

Verklaring omtrent het gedrag
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dit
is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is
getreden.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste
reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Opvang in groepen
De bso heeft twee basisgroepen. De groep Windmolen bestaat uit maximaal veertien kinderen en de groep
Bliksem bestaat uit maximaal negentien kinderen van 4 tot 12 jaar. Elk kind behoort bij één basisgroep. Op de
woensdag en vrijdag worden de groepen, in verband met het lage kindaantal, structureel samengevoegd. 
De opvang vindt, buiten het samenvoegen en (spel)activiteiten om, plaats in deze stamgroepen. 
Het komt voor dat een kind, ten behoeve van een extra opvangdag of ruildag, in de andere basisgroep
opgevangen wordt. Ouders dienen hun verzoek voor een extra dag of ruildag in via het ouderportaal. Zij
ontvangen dan een bericht terug of het verzoek akkoord is. Mocht de opvang niet in de eigen basisgroep kunnen
plaatsvinden dan krijgen ouders ook hier een bericht over met de vraag of zij daarmee akkoord gaan.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Bliksem worden namelijk vijftien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten en in de groep Windmolen tien kinderen door één beroepskracht. 

De aanwezigheidsregistratie en de inzet van beroepskrachten wordt bijgehouden door middel van het digitale
registratiesysteem Rosa. Op basis van een steekproef uit de presentielijsten week 44 en 45 van 2016 en de
bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. In de onderzochte periode is op twee dagen
een invalkracht ingezet. Daarnaast is de locatiemanager in de onderzochte periode één keer ingezet op de
buitenschoolse opvang. Ten tijde van het inspectieonderzoek zijn er geen vacatures. Bij ziekte, vakantie en verlof
worden invalkrachten van de eigen organisatie ingezet. 

De beroepskrachten hebben op schooldagen de volgende werktijden: van 14.30 tot 18.30 uur; ze pauzeren op
deze dagen niet. Op woensdag en vrijdag werkt er één beroepskracht van 11.30 tot 18.30 uur. 

Tijdens schoolvrije dagen worden de kinderen, afhankelijk van het kindaantal, door één of twee beroepskrachten
opgevangen. Indien er tijdens schoolvrije dagen twee beroepskrachten werken, is dat van 8.30 tot 17.30 uur en
van 9.30 tot 18.30 uur. De beroepskrachten pauzeren om de beurt 30 minuten tussen 13.00 en 15.00 uur.
Indien er slechts één beroepskracht op de schoolvrije dagen werkt (op woensdag en vrijdag), is dat van 9.30 tot
18.30 uur. Er worden dan doorgaans slechts enkele kinderen opgevangen. Indien kinderen vóór 9.30 uur
arriveren, worden zij (tot 9.30 uur) opgevangen bij de 3+groep van het kinderdagverblijf van Kidtopia in hetzelfde
pand. De kwaliteitsmanager is dan tevens op de locatie aanwezig. De kwaliteitsmanager verklaart dat uit ervaring
blijkt dat de maximale groepsgrootte op zulke momenten niet wordt overschreden, maar mocht dit wel het geval
zijn, dan kan zij de kinderen opvangen op de buitenschoolse opvang. 
Op basis van deze werktijden wordt voldaan aan de kwaliteitseisen omtrent het afwijken van de beroepskracht-
kind-ratio. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is omdat er altijd
beroepskrachten van het kinderdagverblijf dat zich in hetzelfde pand bevindt aanwezig is, evenals kantoor- en/of
keukenpersoneel.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en kwaliteitsmanager 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ingezien op de locatie 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ingezien op de locatie 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 44 en 45 van 2016, ontvangen op 18 november 2016 
- Presentielijsten week 44 en 45 van 2016, ontvangen op 18 november 2016 
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die uit de risico-inventarisatie voortvloeien zijn vastgelegd in
werkinstructies en protocollen. Deze zijn gebundeld in een beleidsmap die op de locatie aanwezig is. Een groot
deel van de protocollen en werkinstructies gelden voor de gehele organisatie. Daarnaast zijn er afspraken
vastgelegd die specifiek voor deze locatie gelden. 
De beroepskrachten worden jaarlijks gevraagd om de protocollen en werkinstructies te lezen, en vervolgens te
tekenen voor 'gelezen'. Het beleid wordt tevens in de teamvergaderingen besproken. 

De toezichthouder heeft tijdens dit inspectiebezoek de uitvoering van het beleid met betrekking tot buiten spelen
en uitstapjes, kinderen ophalen van school, handhygiëne en de warme maaltijd beoordeeld. 

Buitenspelen en uitstapjes 
Tijdens het inspectiebezoek leggen twee kinderen van de buitenschoolse opvang, op eigen initiatief, aan de
toezichthouder uit hoe uitstapjes en het buiten spelen wordt georganiseerd. Ze vertellen dat de kinderen op het
openbare plein (grenzend aan de buitenschoolse opvang en alleen toegankelijk voor voetgangers) spelen. Bij het
buiten spelen dragen de kinderen opvallende hesjes met de naam en het telefoonnummer van de buitenschoolse
opvang. De beroepskrachten zetten pionnen op het plein neer als markering tot waar de kinderen mogen spelen.
Als de bal voorbij de pionnen rolt, moeten de kinderen aan de beroepskrachten om toestemming vragen om de
bal te gaan halen. 
Wanneer de groep een uitstapje maakt dragen de kinderen dezelfde hesjes. De kinderen lopen onder leiding van
de beroepskrachten hand in hand in een rij of aan een wandelkoord over straat. De groep kinderen blijft bij elkaar
en er wordt gezamenlijk overgestoken. De toezichthouder constateert dat de kinderen duidelijk op de hoogte zijn
van de afspraken. 
De kwaliteitsmanager bevestigt deze werkwijze en noemt nog een aantal aanvullende maatregelen. Zo nemen de
beroepskrachten bij het buitenspelen en uitstapjes altijd de presentielijsten mee en ze kunnen bovendien via een
'app' op hun telefoon de digitale aanwezigheidsregistratie raadplegen. 

Kinderen ophalen van school 
Op groep Bliksem hangt een lijst met de namen van alle kinderen die worden opgevangen en de school waar zij
op zitten. De kinderen komen van in totaal negen verschillende scholen. Aangezien de kinderen niet elke dag
komen hoeven er per dag echter minder scholen te worden bezocht. De kwaliteitsmanager legt uit dat er met een
strak ophaalprotocol wordt gewerkt. Per dag worden er 'ophaallijsten' uitgeprint waarop ook de afmeldingen
worden genoteerd. Als de kinderen zonder afmelding niet aanwezig zijn op school wordt de leerkracht benaderd
en worden de ouders gebeld om te achterhalen waar het kind is. De drie vaste beroepskrachten worden ingezet
voor het ophalen van kinderen, maar ook de manager, de groepshulp en eventueel de kwaliteitsmanager of de
beroepskracht van de voorschool nadat de voorschool gesloten is. Het lopen van school naar de buitenschoolse
opvang gebeurt op gestructureerde wijze en kinderen dragen opvallende hesjes. 

Handhygiëne 
Wanneer de kinderen tijdens het inspectiebezoek uit school komen stimuleert de beroepskracht hen om hun
handen te wassen alvorens zij aan tafel gaan. De beroepskracht verklaart er ook op te letten dat kinderen hun
handen wassen als zij naar het toilet zijn geweest. Bij de toiletten is een wastafel met papieren handdoekjes. De
gewone handdoeken worden dagelijks vervangen. De beroepskrachten wassen zelf ook hun handen op de
noodzakelijke momenten. 

Warme maaltijd 
Voor het opdienen van de warme maaltijd wordt met een voedingsthermometer gemeten of de temperatuur van
het eten minimaal 70 graden Celsius is. Dit doet de keukenmedewerker; zij noteert de temperatuur in een
logboek. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Alle beroepskrachten lezen de meldcode en
tekenen dit af op een hiertoe bestemde lijst. De meldcode wordt bovendien jaarlijks besproken in het
teamoverleg. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en kwaliteitmanager 
- Inspectieonderzoek 
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Ouderrecht

Informatie
De houder brengt de klachtenregeling onder de aandacht van de ouders. In het informatieboekje wordt verwezen
naar het klachtenreglement. In het klachtenreglement wordt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders gebracht. 

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin vijf leden zitting hebben: zowel ouders van het
kinderdagverblijf dat op dezelfde locatie is gevestigd als ouders van de buitenschoolse opvang.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft de interne klachtenregeling op schrift gesteld. Deze klachtenregeling voldoet aan de
voorwaarden. De houder van het kindercentrum is sinds 27 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Gebruikte bronnen:
- Klachtenreglement Kidtopia, zonder datum/versienummer, ontvangen op 4 oktober 2016 
- Informatieboekje Kidtopia Kinderopvang, ontvangen op 1 december 2016 
- Website: www.kidtopia.nl, geraadpleegd op 3 oktober 2016 
- Website: www.geschillencommissie.nl 
- Website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl 
- Overzicht leden oudercommissie, ontvangen op 1 december 2016
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Verklaring omtrent het gedrag

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.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO
Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de ouder daarvoor
vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 uur en na 16.30 uur en tijdens de voor
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum wordt ingezet, is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Ouderrecht
 

 

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

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

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze bij 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.

Oudercommissie

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen oudercommissie is
ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie vastgesteld.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, 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 een bij de houder werkzame persoon 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 : Kidtopia
KvK-vestigingsnummer : 000034312374
Website : http://www.kidtopia.nl
Aantal kindplaatsen : 33
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kidtopia V.O.F.
Adres houder : Marcantilaan 499
Postcde en plaats : 1051 MJ  AMSTERDAM
KvK-nummer : 34310634
Website : www.kidtopia.nl

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 : 15-11-2016
Opstellen concept inspectierapport : 09-12-2016
Zienswijze houder : 23-12-2016
Vaststellen inspectierapport : 23-12-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 28-12-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 28-12-2016

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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