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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Algemene informatie
Buitenschoolse opvang (BSO) de Parel is gestart in november 2009 en in juni 2012 samen met het 
KDV verhuisd naar een ander pand in dezelfde straat op de Randstad in Almere. Dit pand bestaat 
uit 3 verdiepingen, een babygroep op de begane grond, een peutergroep op de eerste verdieping 
en de buitenschoolse opvang op de tweede verdieping.

Inspectiegeschiedenis vanaf 2013
 25-11-2013: regulier onderzoek- geen tekortkomingen
 03-11-2014: regulier onderzoek- geen tekortkomingen
 17-03-2015: incidenteel onderzoek - uitbreiding kindplaatsen van 16 naar 18
Huidige onderzoek
Op 30 juni 2015 werd het reguliere jaarlijkse onderzoek uitgevoerd. Er werd geobserveerd op de 
groep van de BSO. Ook werd er met de beroepskrachten en de houder gesproken. Er werd onder 
meer gekeken naar de diploma's en verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de aanwezige 
beroepskrachten en de uitvoering van het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ook 
werd een observatie van de pedagogische praktijk uitgevoerd.

Er werden geen tekortkomingen aangetroffen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de 
praktijk. In de praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de 
emotionele veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie 
van kinderen en de overdracht van normen en waarden.

Bij de observatie maakt de toezichthouder gebruik van het "Veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk" van december 2014. Daarin staan de specifieke aspecten waarop wordt 
geobserveerd. Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die betrekking hebben op het 
geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit de praktijk. De 
verwoorde illustraties zijn slechts bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een 
volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar inzicht en mening op 
de gegeven voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen.   

Het pedagogisch beleidsplan maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek, dat zich met name op de 
praktijk richt.

Pedagogische praktijk

De observatie van de pedagogische praktijk vond plaats op een dinsdagmiddag op de groep. De 
kinderen kwamen uit school en dronken en aten wat met elkaar voor zij gingen spelen.

De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan.

Emotionele veiligheid
"Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste 
en persoonlijke manier."

Observatie: Op de groep zijn in eerste instantie 9 kinderen al aanwezig met 1 beroepskracht. De 
andere beroepskracht haalt nog een paar kinderen op uit school. De beroepskracht schenkt met de 
kinderen vast drinken in en zij begroet elk kind dat hierna binnen komt enthousiast en met 
aandacht. "Goedemiddag, A. Ga lekker zitten!" De beroepskracht vraagt aan het kind dat 
binnenkomt hoe het op school was of hoe het met hem of haar gaat. De kinderen reageren hier 
spontaan op en gesprekjes ontstaan.

Persoonlijke competentie
"De beroepskrachten en kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten en naar 
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen."

Observatie: Aan tafel wordt gezellig gekletst. De beroepskracht vraagt aan de kinderen om de 
beurt wat zij deze zomervakantie gaan doen. Ieder kind, ook de wat stille, krijgt de kans om zijn 
verhaal te doen. Er worden grapjes gemaakt en gelachen met elkaar. De kinderen zijn op hun 
gemak en vertellen graag in de groep, zij reageren veel en plezierig op elkaar.

Sociale competentie
"De beroepskrachten benutten emotievolle momenten om kinderen te leren om emoties te delen 
en te verwoorden. Kinderen leren elkaars emoties kennen en herkennen."

Observatie: Een meisje vertelt dat zij niet naar het land van haar opa en oma kan, omdat daar 
oorlog is. De beroepskracht reageert betrokken en meelevend en betrekt ook de andere kinderen. 
Zij stellen vragen aan het meisje en zijn zichtbaar onder de indruk van haar verhaal. De 
beroepskracht begeleid deze interactie goed, zodat het meisje haar verhaal kwijt kan en de andere 
kinderen hun emoties ook kunnen tonen en verwoorden.



5 van 13
Concept inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-06-2015
Kindercentrum de Parel te ALMERE

Normen en waarden
"Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast."

Observatie: Er zijn duidelijk afspraken en omgangsvormen aanwezig op de groep. De kinderen 
herinneren elkaar hier ook aan, door bijvoorbeeld te zeggen dat je na het pakken van een stukje 
fruit de bak door moet geven. De beroepskrachten geven et goede voorbeeld in de 
omgangsvormen door "alsjeblieft' en 'dankjewel' te zeggen. Aan de muur in de groepsruimte hangt 
een papier met afspraken, bijvoorbeeld: 'we pesten niet', 'we helpen elkaar' en 'we ruimen spullen 
op als we ze hebben gebruikt'.

De pedagogische praktijk voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder.)
 Interview anderen (Beroepskrachten.)
 Observaties (Op de groep.)
 Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar, december 2014.
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Personeel en groepen

Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG's), passende 
beroepskwalificatie, de inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en het gebruik van de 
Nederlandse taal. Ook gelden eisen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio).

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en de aanwezige beroepskrachten hebben een VOG die aan de voorwaarden voldoet.

Passende beroepskwalificatie

De aanwezige beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Op BSO de Parel kunnen maximaal 18 kinderen van 4 tot en met 12 jaar worden opgevangen in 1 
basisgroep. Tijdens het inspectiebezoek waren er 16 kinderen aanwezig.

De opvang in groepen voldoet aan de voorwaarden.

Beroepskracht-kindratio

Tijdens de inspectie waren er 16 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten.
Er werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De voorgeschreven voertaal - Nederlands - wordt gebruikt.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (Beroepskrachten.)
 Observaties (Op de groep.)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
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Veiligheid en gezondheid

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid
van kinderen. De houder legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast welke risico's de opvang 
van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden normen voor de inhoud en uitvoering van de 
risico-inventarisatie, het vierogenprincipe op de dagopvang en de meldcode kindermishandeling.

Dit onderzoek gaat met name in op de uitvoering van het beleid in de praktijk.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In de praktijk worden de afspraken uit de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid 
uitgevoerd, zoals onder meer bleek uit de observatie op de groep:
 Groepsruimtes, sanitair en keuken ogen schoon
 De temperatuur van de koelkast wordt dagelijks bijgehouden
 Er zijn papieren handdoeken en zeepdispensers aanwezig op de groep en in het toilet
 De kinderen wordt aangeleerd de handen goed te wassen na het toilet
 Er hangen hiertoe pictogrammen op het toilet over hoe de handen te wassen
 Het schoonmaakrooster wordt uitgevoerd en bijgehouden
 In de keuken hangen bijzonderheden van de kinderen zoals voedselallergieën
 Met de kinderen wordt het belang van veel water drinken bij hoge temperaturen besproken
Als aandachtspunt is met de houder besproken dat er op een plank boven het toilet 
schoonmaakmiddelen staan opgeborgen, waar kinderen mogelijk door te klimmen bij kunnen.

De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is voldoende.

Meldcode kindermishandeling

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de branche-organisatie kinderopvang van 
juli 2013 wordt gebruikt. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldcode.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder.)
 Interview anderen (Beroepskrachten.)
 Meldcode kindermishandeling
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Accommodatie en inrichting

Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting van de
binnenruimte en de buitenspeelruimte.

Binnenruimte

De BSO heeft een groepsruimte op de tweede verdieping van het pand. Op de eerste verdieping en 
de begane grond is het KDV gehuisvest.

De BSO kinderen hebben in hun groepsruimte verschillende speelhoeken, zoals een 
bouw/speelhoek met onder meer constructiematerialen, muziekinstrumenten en Little Pony's. Er is 
een poppen/huishoek met bijvoorbeeld een keukentje, poppenbed en -wagen en verkleedkleren. In 
de tv hoek vinden we ook bouwspeelgoed en zachte kussen op de grond. Er zijn dvd's en boeken 
aanwezig geschikt voor de leeftijd van de kinderen.

Naast de groepsruimte gebruiken de kinderen een deel van het kantoor. Hier kunnen zij aan tafel 
rustige activiteiten doen, zoals een spelletje of hun huiswerk. De hal wordt gebruikt om 
bijvoorbeeld tafelvoetbal te spelen. Ook staan er krijtborden.

De binnenruimte voldoet aan de eisen.

Buitenspeelruimte

De BSO kinderen spelen buiten op een eigen aangrenzende buitenspeelplaats. Deze is apart van de 
KDV buitenruimte, zodat zij geen rekening hoeven te houden met jonge kinderen. Ook wordt er 
buiten gespeeld op het schoolplein van de basisschool tegenover het gebouw.

De buitenruimte voldoet aan de eisen.

Gebruikte bronnen:
 Observaties (Op de groep.)
 Plattegrond
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio

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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
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.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
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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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)



12 van 13
Concept inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-06-2015
Kindercentrum de Parel te ALMERE

Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kindercentrum de Parel
Website : http://www.kindercentrumdeparel.nl
Aantal kindplaatsen : 18

Gegevens houder
Naam houder : Helling-Top, Pascal
Adres houder : Randstad 2257
Postcode en plaats : 1316BS ALMERE
KvK nummer : 39100119

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Flevoland
Adres : Postbus 1120
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD
Telefoonnummer : 088-0029910
Onderzoek uitgevoerd door : A Lems

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Almere
Adres : Postbus 200
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE

Planning
Datum inspectie : 30-06-2015
Opstellen concept inspectierapport : 21-07-2015
Vaststelling inspectierapport : 
Verzenden inspectierapport naar houder : 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 

Openbaar maken inspectierapport : 
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Concept inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-06-2015
Kindercentrum de Parel te ALMERE

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.


