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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Naar aanleiding van de verhuizing van BSO Beekidzz aan de Beemgrasweg heeft de toezichthouder 
een incidenteel onderzoek uitgevoerd op het nieuwe adres, waar de BSO zich zal vestigen.  
 
Het onderzoek richt zich op domeinen pedagogisch beleidsplan, risico inventarisatie en 
accommodatie en inrichting.  

 
Beschouwing 
Algemene informatie   
  
Op 22 november 2016 heeft de houder een melding van verhuizing doorgegeven aan de gemeente 
Almere. De BSO BeekidzzZ van de Beemdgrasstraat 12 is momenteel gevestigd in basisschool de 
Heliotroop en zal verhuizen naar de Rolklaverpad 30 in basisschool Digitalis (bijgebouw).  
  
De houder heeft in Almere Poort een pand waar meerdere groepen dagverblijf en BSO in gevestigd 
zijn.  
  
Huidige inspectie 
  
Tijdens de inspectie blijkt dat de groepsruimte nog niet ingericht kan worden. De school heeft de 
lokaal nog ingericht met stoelen en tafels. Dit zal in de kerstvakantie weggehaald worden, zodat de 
houders de BSO kunnen inrichten. de risico inventarisatie kan daarna geactualiseerd worden. Het 
pedagogisch beleidsplan is op 2 voorwaarden na, compleet. De houder zal dit met de juiste 
informatie moeten aanvullen. 
  
Op 31 december 2016 zal BeekidzzZ op de Beemdgrasstraat 12 uitgeschreven moeten 
worden, daar zij zich vanaf 1 januari 2017 op het nieuwe adres willen vestigen. 
  
De GGD heeft geen bezwaar tegen het verhuizingsverzoek. De toezichthouder gaat ervan uit dat de 
houder voor opening de groepsruimte en de bijbehorende documenten gereed zal hebben.    

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Per 31 december de locatie BSO BeekidzzZ op de Beemdgrasstraat 12 uitschrijven uit het LRKP. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud ervan 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. 
  
Tijdens deze inspectie is het pedagogisch beleidsplan van BSO BeekidzzZ (november 2016) 
beoordeeld. 
Een observatie van de pedagogische praktijk zal plaatsvinden tijdens het de reguliere inspectie.   
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan met een aparte werkplan. De visie van de houders is 
om de vier opvoedingsdoelen zo goed mogelijk in de praktijk uit te voeren. Het betreft de wijze 
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen 
tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
  
De houder beschrijft dat de kinderen hun basisgroep verlaten wanneer zij buiten spelen of naar de 
gymzaal gaan. Dit gebeurt gedurende de schooldagen. Tijdens de vakanties maken de kinderen 
verdere uitstapjes en dit gaat in overleg met de ouders.   
  
Beroepskrachten kunnen in hun werk ondersteund worden door stagiaires, hetzij BOL dan wel BBL 
stagiaires. Verder zijn er vakkrachten zoals een yogajuf die de kinderen les geeft. Ouders 
ondersteunen de beroepskrachten bij het organiseren van feestjes en andere activiteiten. De 
directie ondersteunt de beroepskrachten met het doen van de boodschappen en de 
bedrijfshulpverlening ondersteunt tijdens calamiteiten.   
  
Dagelijks kunnen er 1 of 2 beroepskrachten op de groep werkzaam zijn. Openen en sluiten wordt 
door een beroepskracht gedaan. In het pedagogisch beleidsplan staat dat openen en sluiten ook 
door een stagiaire uitgevoerd mag worden. Dit is niet juist. Een stagiaire staat altijd naast een 
gediplomeerde beroepskracht.   
  
Ouders wordt de mogelijkheid geboden om extra dagdelen af te nemen. Dit wordt achteraf weer 
gefactureerd. Het verzoek van ouders kan alleen toegewezen worden indien dit de beroepskracht 
kind ratio niet overschrijd.   
  
Er is sprake van 1 Bee groep. Deze groep bestaat uit kinderen van 4 tot 12 jaar. De houder geeft 
in het plan niet aan wat de maximale omvang van de groep is. Er is een andere groep de Bezige 
bijtjes. In deze groep worden er ook kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en de 
maximale omvang is 20. Het is niet duidelijk of beide groepen op de nieuwe locatie opgevangen 
zullen worden.   
  
Het wenbeleid wordt beschreven, hetzij wel summier. Wanneer een kind voor het eerst op de BSO 
komt is wennen heel belangrijk. De houder beschrijft nu de wensituatie wanneer de bestaande 
kinderen van hun oude locatie naar de nieuwe locatie zullen verhuizen.   
  
  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
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 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, 
de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze 
waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beide houders) 
  Observaties (Binnen en buitenruimte) 
  Pedagogisch beleidsplan (november 2016) 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houders hebben beiden een verklaring omtrent het gedrag (16 november 2016) als zijnde 
rechtspersonen aangetoond. De verklaring voldoet aan de wettelijke eisen.  
 
 
Opvang in groepen 
 
De houder heeft voornemens om een verticale groep van 20 kinderen op te vangen.  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beide houders) 
  Observaties (Binnen en buitenruimte) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (Rechtspersoon d.d. 16 november 2016) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid getoetst op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gecontroleerd of de datum van de inventarisatie en of de inhoud van 
het plan van aanpak de huidige situatie betreft. 
  
Ook is binnen dit domein de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bekeken. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s gebruik van de 
digitale risicomonitor. 
  
De veiligheidsrisico's worden beschreven op de thema's: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. De gezondheidsrisico's 
worden beschreven op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. 
  
De risico inventarisatie die aangeleverd is, is niet actueel, omdat de ruimte nog ingericht moet 
worden. In de kerstvakantie zal de school haar meubilair weghalen, zodat de houders de BSO 
kunnen inrichten. De houders is meegegeven dat de gymzaal, podium, looproutes en uitstapjes in 
de risico inventarisatie meegenomen moet worden. 
  
De inboedel van de oude locatie zal meegenomen worden naar de nieuwe locatie.  
  
In het pedagogisch beleidsplan wordt beschreven dat de houder gebruik zal maken van warme 
maaltijden. Dit proces zal beschreven moeten worden bij de inventarisatie gezondheid. .  
  
De houder is ervan op de hoogte dat de inventarisatie en plan van aanpak op de dag van 
exploitatie gereed moet zijn.      
  
  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

 
 

 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  
   

 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk)  
   

 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder is op de hoogte dat een organisatie voor kinderopvang verplicht is een meldcode 
kindermishandeling te hebben en te gebruiken. De inhoud en implementatie van de 
meldcode kindermishandeling zal tijdens het onderzoek na aanvang exploitatie worden getoetst. 
  
De houder gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld, op basis van het landelijk model versie JSO juli 2013, in opdracht van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. 
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Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beide houders) 
  Observaties (Binnen en buitenruimte) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (20 november 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (11 november 2016) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling (meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, juli 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen – als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbare binnen- en buitenruimte per kind en de inrichting van de 
ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
De ruimte heeft voldoende m2 voor 20 kinderen (ongeveer 72 m2). De beroepskracht mag in 
overleg gebruik maken van de gymlokaal en van het podium.  
  
De ruimte is niet ingericht. Dit zal in de kerstvakantie gaan gebeuren. De houder is op de hoogte 
dat dit op de dag van opening ingericht moet zijn.  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

 
 

 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 kinderen zullen gebruik maken van het schoolplein. Het schoolplein loopt rondom het gebouw. 
De houder geeft aan dat er afspraken gemaakt zullen worden over welke delen er gebruikt zullen 
worden, omdat de kinderen wel zichtbaar moeten blijven.  
  
Op het schoolplein staan houten speeltoestellen en een groot zandbak. De houder vertelt dat de 
school samen met de gemeente verantwoordelijk is voor het schoolplein. Onderhoud zal ook via 
deze organisaties verlopen.   
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (Binnen en buitenruimte) 
 interview met de houders 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(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 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(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 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(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) 

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 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(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) 
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De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(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) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BeeKidzzZ...Poort 
Website : http://www.beekidzzz.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : BeeKidzzZ 
Adres houder : Clare Lennartstraat 24 
Postcode en plaats : 1321CX ALMERE 
KvK nummer : 57121141 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 01-12-2016 
Zienswijze houder : 02-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 02-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-12-2016 

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. 
 

We hebben notitie genomen van de inhoud; we hebben geen opmerkingen. 
  
Beverley Westmaas 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Het Team van BeeKidzzZ... Speelparadijs 
  
Nederlandstraat 86 
1363 DB Almere 
Tel: 036 - 536 93 92 
  
www. beekidzzz.nl 
info@beekidzzz.nl 
 
 
d.d. 2 december 2016 

 
 
 

 


