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Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Op 30 januari 2023 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van een

handhavingsprocedure die is gestart door de gemeente, een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek

bestaat uit een documentenonderzoek en een onaangekondigd onderzoek op locatie. 

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing

Organisatie

Mijn Blokje is een kinderopvangorganisatie in Amsterdam met verspreid over de stadsdelen Zuid, West,

Nieuw-West en Noord dagopvang en  buitenschoolse opvang. De organisatie bestaat uit 9 vestigingen met

10 locaties: 9 kinderdagverblijven en 1 buitenschoolse opvang. De vestigingen hebben hetzelfde beleid,

dezelfde huisstijl en de groepsruimtes zijn in dezelfde stijl ingericht. Sinds 1 maart 2022 is bij de organisatie

een operationeel directeur aangesteld. Zij is samen met de 3 beleidsmedewerkers/pedagogisch coaches

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid en verhogen van de kwaliteit van de opvang. Een 4e

beleidsmedewerker/coach is aan het re-integreren. Ook geeft de operationeel directeur leiding aan de

locatiemanagers De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid, de manier van

werken en de afspraken op de locatie. Naast de vaste beroepskrachten zijn er vaste invalkrachten en er

wordt gewerkt met zzp'ers.

Locatie

Dit kinderdagverblijf in Amsterdam-Noord heeft 2 stamgroepen: een babygroep en een peutergroep. Het

team bestaat tijdens dit onderzoek uit 3 vaste medewerkers en 2 beroepskrachten in opleiding. Het team

wordt geleid door een locatiemanager die sinds het laatste inspectieonderzoek in september 2022 vaker op

het kinderdagverblijf aanwezig is: 1 om 2 dagen per week. Ook is de pedagogisch coach elke week aanwezig

om beroepskrachten te helpen en kinderen te bekijken. 

In het jaarlijks onderzoek van 15 september 2022 heeft de toezichthouder overtredingen vastgesteld over de

pedagogische kwaliteit, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de

groepsruimte. Hiervoor heeft de gemeente Amsterdam op 3 januari 2023 een aanwijzing gegeven. In dit

nader onderzoek is beoordeeld of aan de aanwijzing is voldaan.

Advies aan college van B&W

Met betrekking tot de uitvoering van het pedagogisch beleid, de pedagogische praktijk, de uitvoering van

het veiligheid- en gezondheidsbeleid en de accommodatie heeft de toezichthouder geen overtredingen

geconstateerd. Tevens is uit het onderzoek gebleken dat de houder zodanige maatregelen heeft genomen

dat de eerder geconstateerde overtreding redelijkerwijs hersteld blijft. De toezichthouder adviseert om

deze reden de handhaving niet te vervolgen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, medewerking en naleving,

maatregelen A-ziekten en ouderparticipatieopvang

Medewerking en naleving

Vanwege de overtredingen in het jaarlijks onderzoek van 15 september 2022 heeft de gemeente

Amsterdam op 3 januari 2023 een aanwijzing gegeven. Hierin staat dat de houder voor de overtredingen bij

de uitvoering van het pedagogisch beleid én de pedagogische praktijk een plan van aanpak moet schrijven. 

Op 2 februari 2023 heeft de toezichthouder met de locatiemanager gesproken over de maatregelen die

genomen zijn om herhaalde overtredingen te voorkomen. De locatiemanager heeft uitgelegd hoe zij met de

pedagogisch coach en beroepskrachten de uitkomsten van het jaarlijks onderzoeksrapport heeft besproken

in een (extra) teamvergadering. Op 3 februari 2023 heeft de toezichthouder de zienswijze op de aanwijzing

en het plan van aanpak ontvangen. Hierin is de hiervoor genoemde teamvergadering beschreven als 1 van de

maatregelen om samen de vastgestelde overtredingen te bespreken. Ook staat dat de pedagogisch coach

en de locatiemanager minimaal elke week aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat beroepskrachten (in

opleiding) worden geholpen bij hun pedagogisch handelen. Met de pedagogisch coach is een plan gemaakt

waarin beroepskrachten van deze locatie zullen werken aan het aanbrengen van een duidelijke

dagstructuur en dagritme op de groepen. Ook is beschreven dat er in de coaching aandacht is voor de

professionele werkhouding van de pedagogisch medewerksters en het inwerken van nieuwe medewerkers.

Conclusie

De houder van het kindercentrum heeft de maatregelen die in de aanwijzing zijn genoemd, genomen. Dit

heeft de houder gedaan binnen de termijn die in de aanwijzing is genoemd.

Gebruikte bronnen:

-Aanwijzing, van 3 januari 2023

-Telefoongesprek met locatiemanager op 2 februari 2023

-Zienswijze n.a.v. aanwijzing d.d. 30 januari 2023, ontvangen op 3 februari 2023

-Plan van aanpak n.a.v. aanwijzing, ontvangen op 3 februari 2023
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Pedagogisch klimaat

In het jaarlijks onderzoek van 15 september 2022 is vastgesteld dat beroepskrachten onvoldoende het

pedagogisch beleid uitvoeren en de pedagogische praktijk onvoldoende is. Beroepskrachten gebruiken

bijvoorbeeld het samen aan tafel zitten onvoldoende als moment om de kinderen te verleiden tot een

(groeps)gesprek en daarmee de spreekvaardigheid aan te moedigen. Kinderen worden weinig betrokken bij

(dagelijkse) activiteiten zoals opruimen en het dekken en afruimen van de tafel. Ook komen kinderen niet

echt tot spel en worden zij niet begeleid bij hun spel door een activiteit.

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleidsplan

Voor alle vestigingen met de naam Mijn Blokje is een algemeen pedagogisch beleid vastgesteld. Dat beleid

wordt aangevuld met een werkwijze voor elke locatie. In de visie van de organisatie is het centrale thema

'respect voor het individuele en unieke kind'. Het doel van de kinderopvang is dat kinderen de mogelijkheid

hebben zich op eigen wijze en in eigen tempo te ontwikkelen in een vertrouwde veilige omgeving, in relatie

met betekenisvolle anderen. Volgens het beleid is de beroepskracht een professional die bewust te werk

gaat en activiteiten aanbiedt, waarbij deze steeds rekening houdt met de leeftijd, het ontwikkelingsniveau,

talenten en interesses van het individuele kind en de groep kinderen.

Werken volgens het pedagogisch beleid 

In het beleid en het plan van aanpak staat dat beroepskrachten teamvergaderingen hebben en (individuele)

coaching ontvangen. Ook zijn de pedagogisch coach en locatiemanager elke week op de locatie aanwezig om

beroepskrachten te helpen bij de dagelijkse gang van zaken en hun pedagogisch handelen. Op deze manier

worden de medewerkers op de hoogte gebracht en gehouden van het beleid en kunnen ze te werk gaan

volgens het pedagogisch beleidsplan. 

Conclusie

Tijdens het inspectiebezoek is geobserveerd en is gesproken met de beroepskrachten. Ook is telefonisch

gesproken met de locatiemanager. Uit de gesprekken komt naar voren dat gewerkt is aan de verbetering

van de kwaliteit en het werken volgens het pedagogisch beleid. Tijdens het inspectiebezoek wordt het

beleid voldoende uitgevoerd (zie ook de pedagogisch praktijk).

Pedagogische praktijk

De toezichthouder heeft tijdens het eten, buitenspelen en 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.

Bij binnenkomst op het kinderdagverblijf is er net een voorleesochtend geweest vanuit Nationale

Voorleesdagen. Ouders zijn uitgenodigd om op de groepen voor te lezen. Het prentenboek dat centraal

staat is op de peutergroep duidelijk zichtbaar op de kast. Op het kinderdagverblijf is er aandacht voor

voorlezen en boeken. Na het fruit eten is het ritueel om in de leeshoek te lezen. Kinderen mogen kiezen welk

boek ze lezen en hebben de keuze uit harde kartonnenboekjes en prentenboeken. Door voor te lezen en

boekpromotie worden verschillende persoonlijke bekwaamheden aangemoedigd. Onder andere de

taalvaardigheid, het concentratievermogen en het begrijpend luisteren worden verbeterd. Naast het

(voor)lezen moedigen de beroepskrachten de taalvaardigheid van de kinderen aan door voor en tijdens het

eten met kinderen te praten. Aan kinderen wordt gevraagd wat zij in het weekend hebben gedaan en

kinderen krijgen de ruimte om te reageren en ook iets te vertellen. De beroepskracht aan tafel luistert naar

de kinderen en reageert op wat zij zeggen. Ook stelt zij uitnodigende vragen om kinderen meer te laten

vertellen. Ook vraagt een beroepskracht tijdens het snijden van fruit welke vrucht het is en welke kleur het

heeft en wordt er aan tafel gezongen.

Voordat de kinderen van de peutergroep fruit eten, ruimen zij het speelgoed op. De beroepskrachten helpen

kinderen op weg door hun speelgoed aan te geven of door aan kinderen te vragen waar bepaald speelgoed

hoort. Ook moedigt een beroepskracht de sociale vaardigheden van kinderen aan door aan kinderen te

vragen aan anderen te laten zien waar het speelgoed opgeruimd moet worden. Tijdens het dekken van de
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tafel helpen de kinderen mee met het dragen van bakjes en bekers van de keuken naar de groepsruimte.

Wanneer per ongeluk een beker omgaat, pakt de beroepskracht een doekje en vraagt ze het kind om het

samen schoon te maken. Na het fruit eten krijgen de kinderen een washand om zelf hun mond en handen

schoon te maken. Kinderen brengen daarna zelf hun bord en beker naar het aanrecht en doen hun washand

in de wasmand. Op deze manier leren de kinderen dagelijkse activiteiten en wordt de zelfstandigheid

aangemoedigd.

Ook op de babygroep worden persoonlijke bekwaamheden aangemoedigd. Bij binnenkomst op de groep zit

een beroepskracht in opleiding op de grond met woordkaarten. Zij vraagt kinderen wat er op het plaatje

staat en vraagt een aantal kinderen om dat wat op het plaatje staat, te zoeken in de ruimte en te pakken.

Later in de ochtend wordt nog een activiteit aangeboden en gaan de kinderen op de babygroep onder

begeleiding aan tafel kleuren met wasco. Wanneer de peuters naar buiten gaan, gaan 2 oudere dreumesen

mee naar de ernaast gelegen buitenruimte. Zij hebben zichtbaar plezier om buiten te spelen en zoeken ook

contact met een beroepskracht van de peutergroep. Zo geeft een kind haar bijvoorbeeld een knuffel. Een

ander kind noemt een beroepskracht meerdere keren bij naam tijdens het spelen. Dit laat zien dat de

kinderen bekend zijn met de beroepskrachten waardoor zij een vertrouwensband met hen kunnen

opbouwen. Tijdens het verschonen op de babygroep praten de beroepskrachten tegen de kinderen. Zij zijn

zich bewust van de persoonlijke aandacht die zij de kinderen op dat moment kunnen geven. Ook dit draagt

bij aan de emotionele veiligheid van de kinderen.

Beide groepsruimtes zijn ingericht op een manier dat kinderen hier alleen en met elkaar kunnen spelen. Er is

voldoende speelmateriaal voor kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelniveaus. In de huishoek van

de peutergroep zijn ten opzichte van het vorige inspectiebezoek kleerhangers aanwezig waardoor de kleding

en daarmee het verkleden aantrekkelijker is gemaakt. De beroepskracht vertelt over de aanpassingen die

zijn gedaan in de ruimte, nieuw speelmateriaal dat is gekocht en de wensen die zij hebben over het inrichten

van bijvoorbeeld een atelier. Bij de beschrijving van de accommodatie wordt hier verder op ingegaan. 

Conclusie

De beroepskrachten zorgen voldoende voor het aanmoedigen van persoonlijke bekwaamheden zoals de

zelfstandigheid en taalontwikkeling. Kinderen helpen mee met dagelijkse taken zoals opruimen en het

dekken van de tafel. Er wordt elke dag (voor)gelezen en tijdens het tafelmoment en verzorgingstaken

praten beroepskrachten met de kinderen. De overtreding is hersteld.

Gebruikte bronnen:

-Pedagogisch beleidsplan Noord versie maart 2022, al in bezit GGD

-Observaties tijdens inspectiebezoek

-Gesprekken met de beroepskrachten tijdens inspectiebezoek

-Telefoongesprek met locatiemanager op 2 februari 2023

-Rapport jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 15 september 2022

-Zienswijze n.a.v. aanwijzing d.d. 30 januari 2023, ontvangen op 3 februari 2023

-Plan van aanpak n.a.v. aanwijzing, ontvangen op 3 februari 2023
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Veiligheid en gezondheid

In het jaarlijks onderzoek van 15 september 2022 is beoordeeld dat beroepskrachten het beleid en

werkafspraken voldoende kennen. Ook de invalkrachten kennen de regels voldoende. Doordat de houder

onvoldoende zorgt voor onderhoud en reparaties kunnen de beroepskrachten het beleid niet goed

uitvoeren. Zo heeft een deur in de babygroep naar het buitenspeelplein geen haak waarmee deze op een

kier kan worden gezet en kan de andere buitendeur in de groep niet open omdat een deel van de rolluiken

kapot is. In de peutergroep is in de huishoek een dik gordijn geplaatst zodat de slapende en wakkere

kinderen minder last van elkaar hebben. Op de dag van het bezoek blijkt dat het gordijn niet meer goed

vastzit en dus tijdens het slapen van de kinderen niet dicht kan.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Voor de locatie is een veiligheids- en gezondheidsbeleid gemaakt.

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek gesproken met de beroepskrachten. Ook is gelet op de

handelingen van de beroepskrachten. Hierbij is aandacht besteed aan hand- en verschoonhygiëne en

veiligheidsmaatregelen die in het laatste inspectieonderzoek als onvoldoende zijn beoordeeld.

Hand- en verschoonhygiëne

In het beleid staat onder andere dat beroepskrachten hun handen wassen en het verschoonkussen

schoonmaken na elke verschoning. Ook staat  beschreven hoe dit gebeurt. Over het handen wassen met

kinderen staat op welke momenten kinderen hun handen wassen en hoe zij hierin worden aangemoedigd.

Bijvoorbeeld voor en na het eten, na het toiletbezoek en na het buitenspelen. Na het eten gebruiken

kinderen een schoon washandje om zichzelf schoon te maken.

Tijdens het bezoek voeren de beroepskrachten het beleid voldoende uit. Op de babygroep en de

peutergroep worden meerdere keren achter elkaar kinderen verschoond. Na elke verschoning maken de

beroepskrachten het verschoonkussen schoon en drogen ze deze af met een papieren doek. Ook wassen de

beroepskrachten hun handen na een verschoning en voor het bereiden van fruit. Voordat de kinderen in de

peutergroep fruit gaan eten vraagt de beroepskracht de kinderen hun handen te wassen. De

beroepskrachten zorgen ervoor dat de kinderen dit doen, net als dat ze na een toiletbezoek aan kinderen

vragen of ze hun handen hebben gewassen. 

Veiligheid

Tijdens dit inspectiebezoek kunnen beide deuren in de babygroep open. De deuren kunnen vast met haken

zodat kinderen niet ongemerkt naar buiten kunnen of zodat er vingers tussen de deur kunnen komen. Ook is

het gordijn in de huishoek vastgemaakt en kan deze goed open en dicht. 

Conclusie

De houder heeft een beleid dat voldoet. De beroepskrachten kennen het beleid en voeren het tijdens het

bezoek voldoende uit. Onderhoud en reparaties zijn uitgevoerd waardoor ook de eerder vastgestelde

overtredingen zijn hersteld.

Gebruikte bronnen:

-Observaties tijdens inspectiebezoek

-Gesprekken met de beroepskrachten tijdens inspectiebezoek

-Telefoongesprek met locatiemanager op 2 februari 2023

-Rapport jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 15 september 2022

-Veiligheid en gezondheidsbeleid Noord versie maart 2022, al in bezit GGD

-Werkinstructie verschonen, ontvangen op 3 februari 2023

-Werkinstructie handen wassen, ontvangen op 3 februari 2023

-Zienswijze n.a.v. aanwijzing d.d. 30 januari 2023, ontvangen op 3 februari 2023

-Plan van aanpak n.a.v. aanwijzing, ontvangen op 3 februari 2023
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Accommodatie

In het jaarlijks onderzoek van 15 september 2022 is beoordeeld dat de ruimte niet is opgeruimd en het

materiaal niet geordend is. Hierdoor is de groepsruimte geen goed bereikbare, uitdagende en stimulerende

omgeving waar kinderen spelend op ontdekking kunnen gaan.

Eisen aan ruimtes

Buitenspeelruimte

Bij het kinderdagverblijf is een ernaast gelegen buitenspeelruimte. Tijdens het bezoek spelen de kinderen

van de peutergroep en een aantal kinderen van de babygroep buiten. Er is een gedeelte betegeld en een

gedeelte met kunstgras. Kinderen spelen met stoepkrijt en rijden op auto's en fietsjes. Ook is er een

speelhuisje waar kinderen in kunnen.

Binnenspeelruimte 

In de babygroep staan hoge tafels en banken waar kinderen aan eten en tijdens het bezoek aan knutselen.

Er is een grote grondbox waar kinderen op matten met verschillend (zacht) speelmateriaal kunnen spelen.

Er zijn knuffels, auto's, gekleurde ballen, speelkubussen en bijvoorbeeld kralenrekken. Er is een speelhuis

aan de andere kant van de ruimte waar kinderen in kunnen.

In de peutergroep zijn speelhoeken gemaakt zoals een huishoek, bouwhoek en leeshoek. In de huishoek

staan houten meubels zoals keukenblokken en er is bijpassend materiaal voor een speelkeuken. Ook is er

een verkleedrek met verkleedkleren. De beroepskracht vertelt over de kledinghangers die nieuw zijn,

waardoor het verkleden aantrekkelijker is gemaakt. Ook vertelt de beroepskracht over het gratis materiaal

(wasmiddeldoppen) die nu in de 'winkel' liggen die door de kinderen gebruikt worden als verkoopmateriaal.

Ook zegt de beroepskracht dat kinderen de doppen gebruiken om te bouwen. Na het laatste

inspectiebezoek is speelzand gekocht dat kneedbaar is zoals klei. De beroepskracht vertelt dat kinderen het

leuk vinden om hier mee te spelen. Minimaal 1 keer elke week wordt dit speelmateriaal binnen een activiteit

aangeboden. In het telefoongesprek met de locatiemanager vertelt zij dat er speelkleden zijn besteld om de

bouwhoek en de ruimte waar kinderen met dieren en auto's kunnen spelen, meer aan te kleden. 

Tijdens het bezoek vertelt een beroepskracht van de peutergroep over het atelier dat zij wil inrichten. Er is

een ruimte naast de deur naar buiten die hier goed voor te gebruiken is. De locatiemanager kent dit voorstel

en is blij met het initiatief van beroepskrachten om de groepsruimtes passender en uitdagender in te

richten.

Conclusie

De inrichting van de groepsruimtes past bij het aantal kinderen dat wordt opgevangen en bij de leeftijd en

het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Het speelgoed is geordend en kinderen kunnen het speelmateriaal

tijdens het bezoek opruimen op de juiste plek. Hieruit blijkt dat kinderen weten waar ze welk materiaal

kunnen vinden. Ook zijn nieuwe materialen gekocht om de inrichting en het speelaanbod te verbeteren.

Gebruikte bronnen:

-Observaties tijdens inspectiebezoek

-Gesprekken met de beroepskrachten tijdens inspectiebezoek

-Telefoongesprek met locatiemanager op 2 februari 2023

-Rapport jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 15 september 2022

-Zienswijze n.a.v. aanwijzing d.d. 30 januari 2023, ontvangen op 3 februari 2023

-Plan van aanpak n.a.v. aanwijzing, ontvangen op 3 februari 2023
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, medewerking en naleving, maatregelen A-ziekten

en ouderparticipatieopvang

Medewerking en naleving

• De houder van het kindercentrum neemt de maatregelen binnen de bij de aanwijzing

onderscheidenlijk het bevel gestelde termijn.

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.

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.

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.

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.
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Naam voorziening : O. El Bardai t.h.o.d.n. Mijn Blokje

KvK-vestigingsnummer : 000043309763

Website : http://www.mijn-blokje.nl

Aantal kindplaatsen : 28

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Mijn Blokje Osdorp B.V.

Adres houder : Van Suchtelen van de Haarestraat 209A

postcode en plaats : 1068 GR Amsterdam

KvK-nummer : 85990639

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. C. Beversen

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 30-01-2023

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 07-02-2023

Verzenden inspectierapport naar houder en

oudercommissie

:

Verzenden inspectierapport naar gemeente :

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Op grond van de Wet kinderopvang, artikel 1.63, lid 3 wordt de houder bij een nader onderzoek niet in de

gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.
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