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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 16 oktober 2017 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 slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen, op het gebied
van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en aan de beroepskracht-kind-ratio onderzocht. De
kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

Op deze locatie wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden. De wettelijke en de aanvullende Amsterdamse
eisen met betrekking tot de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zijn in dit onderzoek beoordeeld. Derhalve is
de Amsterdamse basiskwaliteit VVE op de locatie ook in kaart gebracht. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder binnen de onderzoekstermijn ontvangen.

Beschouwing
Organisatie 
De 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 aan de Bilderdijkstraat. 
De organisatie Kidtopia 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 verder uit een kwaliteitsmanager, een office manager
en een relatiebeheerder. De leidinggevende wordt ondersteund door een assistent-leidinggevende op het
kinderdagverblijf en een assistent-leidinggevende op de buitenschoolse opvang. Daarnaast is er een VVE-
coördinator voor de locaties aangesteld. 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 Kidtopia B.V. valt een
kinderdagverblijf in Amsterdam Zuid. 

Locatie 
Het kinderdagverblijf aan de Marcantilaan 496 heeft momenteel twee stamgroepen en in totaal 28 kindplaatsen.
In het team werken vier vaste beroepskrachten. Er is een invalpool en in het vaste team zijn geen openstaande
vacatures. 
Beide groepen op het kinderdagverblijf bieden voorschoolse educatie aan. Op de peutergroepen wordt gewerkt
met het VVE-programma Uk en Puk van Ko-Totaal. Een van de twee stamgroepen is een reguliere
kinderdagverblijfgroep met VVE. De andere stamgroep met VVE, die in 2016 geopend is, biedt veertig weken per
jaar halvedagopvang. Deze groep is dagelijks geopend, met uitzondering van de woensdag, van 9.00 tot 12.00
uur. De stamgroep waar halvedagopvang wordt geboden, maakt gebruik van een van de groepsruimtes van de
buitenschoolse opvang. Dit is de groepsruimte van de jongste kinderen van de buitenschoolse opvang.

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
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld op basis van observaties gedurende de ochtend
tijdens het in de kring zitten en het vrij spelen. Er wordt tijdens dit inspectiebezoek door de beroepskrachten
voldoende uitvoering gegeven aan de pedagogische basisdoelen: 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 volgen enkele voorbeelden waarop dit oordeel is gebaseerd. 

Tijdens het inspectiebezoek zitten de kinderen in de kring. Er wordt in de groepen gewerkt met het VVE-
programma Uk en Puk. Puk zit tijdens het voorlezen met de kinderen in de kring. De beroepskracht leest voor uit
een boek dat aansluit bij het thema dat op dat moment wordt behandeld in de groep. Tijdens het voorlezen
worden verschillende begrippen behandeld, waaronder 'groot en klein'. De kinderen doen actief mee en geven
antwoord op de vragen die de beroepskracht tussentijds stelt. Na het voorlezen vraagt de beroepskracht wat de
kinderen hebben gehoord: 'Wie ging er spelen? En wat gebeurde er toen?' De kinderen vertellen wat ze hebben
begrepen van het verhaal waardoor de beroepskracht kan controleren hoeveel van het verhaal daadwerkelijk bij
de kinderen is overgekomen. Samen met de kinderen wordt het verhaal vervolgens geëvalueerd aan de hand van
praatplaten. 'Bij welk plaatje hoort deze zin?' vraagt de beroepskracht. De kinderen wijzen naar het juiste plaatje
en de beroepskracht geeft een compliment. Daarna mag een van de kinderen het plaatje nadoen, waarop een
kabouter staat die aan het vegen is. Het kind mag een bezem pakken en aan de andere kinderen laten zien hoe je
hoort te vegen. 
Na de kring gaan de kinderen vrij spelen in de hoeken die in de groepsruimte zijn gecreëerd. De beroepskracht
biedt gedurende het inspectiebezoek ondersteuning aan de kinderen zonder iets van hen over te nemen.
Daarnaast speelt de beroepskracht mee en stimuleert het fantasiespel van de kinderen. Zo vraagt de
beroepskracht bijvoorbeeld aan de kinderen in de huishoek of zij iets lekker willen koken. Aan tafel maakt de
beroepskracht met een aantal kinderen puzzels. Een van de kinderen zegt dat hij het niet zelf kan, desondanks
stimuleert de beroepskracht het kind om het zelf te proberen. Wanneer het kind de puzzelstukjes op de juiste
plek legt, geeft de beroepskracht een compliment en kijkt het kind trots om zich heen. De ontwikkeling van de
sociale en persoonlijke competenties van de kinderen wordt op deze wijze gestimuleerd. 

Tijdens het inspectiebezoek worden de kinderen door de beroepskrachten positief benaderd. De beroepskracht
spreek voornamelijk vanuit 'ik': 'Ik zie dat je hard hebt gewerkt.' De beroepskracht gedraagt zich sensitief ten
opzichte van de kinderen en kan persoonlijke bijzonderheden van de kinderen benoemen. De beroepskracht laat
actief merken dat ze het kind begrijpt en reageert daar adequaat op. Er worden individuele gesprekken gevoerd
tussen de beroepskracht en de kinderen tijdens het vrij spelen. De beroepskracht laat merken dat ze de kinderen
accepteert zoals ze zijn door complimentjes te geven, grapjes te maken, te knuffelen, oogcontact te hebben en
door bemoedigend op te treden wanneer een kind dat nodig heeft. Wanneer een van de kinderen verdrietig is,
ondersteunt de beroepskracht het kind door het te troosten. Wanneer het kind naar het toilet is geweest, gaat de
beroepskracht samen met het kind de handen wassen. De beroepskracht doet het voor waarop het kind het
voorbeeld volgt. Er heerst een positieve sfeer in de groep. De werkwijze van de beroepskracht zorgt voor de
waarborging van de emotionele veiligheid van de kinderen. 

Uit bovenstaand voorbeeld kan worden geconcludeerd dat er voldoende uitvoering wordt gegeven aan de vier
pedagogische basisdoelen.

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
Op de voorschool wordt gebruikgemaakt van het VVE-programma Uk en Puk van Ko-totaal. De voorschoolse
educatie omvat per week ten minste 10 uur. Dagelijks worden in de groep Vlieger maximaal veertien kinderen
opgevangen door twee beroepskrachten. In de groep Windmolen worden dagelijks maximaal elf kinderen
opgevangen door twee beroepskrachten. 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie en een VVE-certificaat. Daarnaast
beschikken de beroepskrachten over het juiste taalniveau. In het kwaliteitsplan is een opleidingsplan opgenomen.
Uit het opgestelde opleidingsplan blijkt op welke wijze de beroepskrachten bij- en nascholing ontvangen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Telefoongesprek met de leidinggevende d.d. 19 oktober 2017 
- Afschriften VVE-certificaten, ontvangen op 26 oktober 2017 
- Afschriften kwalificaties taalnorm, ontvangen op 26 oktober 2017 
- Kwaliteitsplan 2017, ontvangen op 26 oktober 2017
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Personeel en groepen

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.
Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste reguliere
inspectiebezoek in dienst is getreden en invalkrachten die in de periode van 9 oktober 2017 tot en met 16
oktober 2017 zijn ingezet.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het
personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden en invalkrachten die in de periode
van 9 oktober 2017 tot en met 16 oktober 2017 zijn ingezet.

Opvang in groepen
Er zijn twee stamgroepen: 
- groep de Vlieger bestaat uit maximaal veertien kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud; 
- groep de Windmolen bestaat uit maximaal elf kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. 

Groep de Vlieger is dagelijks de gehele dag geopend. Groep de Windmolen is dagelijks, uitgezonderd de
woensdag, van 8.30 tot 12.00 uur geopend gedurende veertig weken per jaar. Ieder kind is geplaatst in één van
de vaste stamgroepen. Met voorafgegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een
tussen houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste
stamgroep.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In groep de Vlieger worden namelijk twaalf kinderen opgevangen door twee beroepskrachten.
In groep de Windmolen worden zeven kinderen opgevangen door een beroepskracht. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 9 oktober 2017 tot en met 16 oktober 2017 en de
bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen.

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

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten/ leidinggevende/ vennoot 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 26 oktober 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 26 oktober 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van de periode 9 oktober 2017 tot en met 16 oktober 2017, ontvangen op 26
oktober 2017 
- Presentielijsten van de periode 9 oktober 2017 tot en met 16 oktober 2017, ontvangen op 26 oktober 2017
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Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Intensieve deelname
Het aantal doelgroepkinderen per groep bedraagt meer dan 50%. Er wordt verspreid over vier dagdelen minimaal
12 uur voorschoolse educatie aangeboden aan de doelgroepkinderen.

Registratie in EL-VVE
Alle kinderen zijn geregistreerd in EL-VVE. De gegevens uit EL-VVE zijn actueel, en de gegevens worden minimaal
maandelijks bijgewerkt.

Didactisch, educatief klimaat
Op de voorschool wordt gewerkt met het VVE-programma Puk en Ko. De ontwikkeling van de kinderen wordt
gevolgd met behulp van het kindvolgsysteem 'Zo doe ik' van de CED-groep. Er zal uiteindelijk worden overgestapt
op het kindvolgsysteem KIJK! Er wordt een gedifferentieerd beredeneerd aanbod geboden aan de kinderen en er
wordt opbrengstgericht gewerkt. De kwaliteitsmedewerker is getraind om specifieke (zorg)behoeften van de
kinderen te kunnen signaleren en is bekend met de zorgstructuur van de organisatie.

Personeel
Beroepskrachten zijn minimaal startbekwaam en er wordt gewerkt vanuit het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'. Er
is een hbo-geschoolde VVE-coördinator beschikbaar die de beroepskrachten ondersteunt bij het aanbieden van
voorschoolse educatie. Er is een kwaliteitsplan opgesteld, met als onderdeel het opleidingsplan, dat gebruikt wordt
als leidraad om de nascholingsbehoefte in kaart te brengen.

Ouders
Ouders worden op de voorschool gestimuleerd om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van hun kind. De
ouders worden middels een uitgebreide themabrochure geïnformeerd over de activiteiten die ze thuis kunnen
ondernemen met hun kind. In de brochure staat een lijst met themawoorden, de activiteitenplanning en
tips/suggesties met betrekking tot onder andere voorleesboeken, liedjes/versjes en spelletjes, overige activiteiten
en een kleurplaat. Ook kunnen de ouders een verteltas en audio-cd’s van Uk en Puk lenen met betrekking tot het
thema.

Samenwerking met basisschool
De voorschool werkt samen met de Admiraal de Ruijterschool. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie.
De samenwerking uit zich in regelmatig contact, waarbij minimaal twee keer overleg plaatsvindt tussen de VVE-
coördinator en de adjunct-directrice. Wanneer kinderen doorstromen is er sprake van een warme overdracht
tussen de beroepskracht en de leerkracht van de kleuterklas. Er wordt gebruikgemaakt van het Amsterdams
Uniform Voorblad waar de observatieboekjes van 'Zo doe ik' aan worden toegevoegd. Voor de kinderen die naar
andere scholen doorstromen vindt er (via de ouders) een schriftelijke overdracht plaats in de vorm van een
eindverslag en de observatieboekjes. Wanneer de overdracht een kind met een zorgbehoefte betreft, vindt er,
indien ouders toestemming verlenen en de school hiervoor openstaat, een warme overdracht plaats.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Observaties tijdens het inspectiebezoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Uitdraai EL-VVE, ontvangen op 26 oktober 2017 
- Afschriften VVE-certificaten, ontvangen op 26 oktober 2017 
- Afschriften kwalificaties taalnorm, ontvangen op 26 oktober 2017 
- Plan ouderactiviteiten, ingezien op locatie 
- Kwaliteitsplan 2017, ontvangen op 26 oktober 2017 
- Overdrachtsformulieren, ingezien op de locatie
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
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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.

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten
minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg voor dat de
beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd
examen van een bij ministeriële regeling aan te wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische
vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
A. Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over
het verzorgen van voorschoolse educatie. 
Of 
B. De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek
gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot de G37 en
G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011–2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de kennis van en de
vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig bestrijden van achterstanden door
middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden.
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende
wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling.

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 vanaf 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 bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.

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. 
Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen houder en ouder
overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep.

Beroepskracht-kind-ratio
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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; 
- 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. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

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

Intensieve deelname

Het gemiddeld aantal uren dat per week per doelgroepkind aan voorschoolse educatie wordt aangeboden
bedraagt: 
- in groepen met 50% of meer doelgroepkinderen: 12 uur; 
- in groepen met minder dan 50% doelgroepkinderen: 10 uur.

Registratie in EL-VVE

De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.
De houder draagt zorg dat de gegevens van de geregistreerde kinderen in EL-VVE actueel blijven.

Didactisch, educatief klimaat

Op de voorschool wordt met behulp van een door de NJI erkend integraal educatief (VVE-)programma gewerkt,
gericht op het bieden van een gedifferentieerd beredeneerd aanbod.
Er is sprake van een rijke speelleeromgeving die het kind uitnodigt tot ontdekkend spel.
Er is sprake van een pedagogisch-didactisch klimaat dat het voor kinderen mogelijk maakt om zich in ieder geval
te ontwikkelen op de vier doelen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek).
Op de voorschool wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van een kindvolgsysteem.
Op de voorschool is tenminste één medewerker getraind om specifieke (zorg)behoeften van de kinderen te
kunnen signaleren.
Op de voorschool is tenminste één medewerker bekend met de zorgstructuur van de organisatie. Deze
medewerker weet de eerste stappen te zetten wanneer de ontwikkeling van het kind mogelijk achterblijft.

Personeel

Alle vaste beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. Dit betekent dat zij in het bezit zijn van het start- en basiscertificaat VVE, zoals beschreven in het 'Profiel
Jonge Kind Voorziening'.
Alle beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. Dit betekent dat zij voldoen aan de taalnorm zoals beschreven in het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'. Zij
beschikken voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).
Alle invalkrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse educatie.
Dit betekent dat zij in het bezit zijn van het start- en basiscertificaat VVE (voor invalkrachten), zoals beschreven
in het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'.
Indien de voorschool startend is dan dienen de beroepskrachten in opleiding te zijn om te gaan voldoen aan de
startbekwaamheidseisen.
Er is voor iedere voorschoolgroep tenminste één HBO-geschoolde medewerker beschikbaar.
Het groeps- en organisatieprofiel wordt gebruikt als leidraad om de nascholingsbehoefte op de voorschool in beeld
te brengen.

Ouders

Er is een plan opgesteld met voor de voorschool passende ouderactiviteiten.
De ouderactiviteiten worden uitgevoerd.

Samenwerking met basisschool

De voor- en de vroegschool werken vanuit één vastgelegde visie.
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Voor alle kinderen die doorstromen van de voorschool naar de basisschool vindt er een overdracht plaats waarbij
in ieder geval de vier doelen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek) aan de
orde komen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het Amsterdams Uniform Voorblad of een gelijksoortig
formulier.
Bij de doorstroom van de voorschool naar de basisschool vindt er in ieder geval bij de doelgroep- en zorgkinderen
een overdrachtsgesprek plaats.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kidtopia
KvK-vestigingsnummer : 000034312374
Website : http://www.kidtopia.nl
Aantal kindplaatsen : 25
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

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. E. Toornstra

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 16-10-2017
Opstellen concept inspectierapport : 17-11-2017
Zienswijze houder : 01-12-2017
Vaststellen inspectierapport : 01-12-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 08-12-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-12-2017

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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