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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 16 december 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 zijn op grond van het
risicoprofiel de belangrijkste kwaliteitseisen onderzocht, namelijk 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 was tijdens het inspectiebezoek aanwezig en werkzaam als beroepskracht in de buitenschoolse
opvang. De leidinggevende is in de gelegenheid gesteld om enkele documenten ten behoeve van het onderzoek
na te sturen. De toezichthouder heeft deze documenten ontvangen op 30 december 2016. 

Beschouwing
Organisatie 
Buitenschoolse opvang Molukkertjes is onderdeel van Tibetaantjes Ltd (buitenlandse vennootschap: Private
Limited company (Verenigd Koninkrijk)). Naast buitenschoolse opvang Molukkertjes heeft de directeur een
kinderdagverblijf dat gevestigd is op hetzelfde adres als de buitenschoolse opvang. De directeur houdt zich bezig
met de financiële aspecten van de vestigingen. De dagelijkse leiding van zowel het kinderdagverblijf als de
buitenschoolse opvang is in handen van de gevolmachtigde van de directeur (in het rapport leidinggevende
genoemd): zij is een familielid van de directeur en kan tevens ingezet worden als beroepskracht. Zowel het
kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang worden door dezelfde leidinggevende aangestuurd. De houder
heeft formeel geen vertrouwenspersoon of klachtencoördinator aangesteld. 

Locatie 
Buitenschoolse opvang Molukkertjes bestaat uit één basisgroep waarin kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar
worden opgevangen. De buitenschoolse opvang is met dertig kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In de praktijk worden er niet meer dan vijftien kinderen per dag
opgevangen in de buitenschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen door een vaste beroepskracht en de
leidinggevende. In het afgelopen jaar hebben geen wisselingen plaatsgevonden onder het personeel. 
De groepsruimte is recent opnieuw ingericht: hierdoor is er meer speelruimte beschikbaar voor de kinderen. 

In het jaarlijks onderzoek van 10 juni 2015 heeft de toezichthouder een overtreding van de kwaliteitseisen op het
gebied van het veiligheidsbeleid geconstateerd geconstateerd. In het huidig onderzoek zijn verschillende
overtredingen geconstateerd met betrekking tot het domein ouderrecht.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtredingen handhavend op te treden conform
het handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op een vrijdagmiddag tijdens het vrij spelen. De kinderen worden
opgevangen door de leidinggevende die tevens als beroepskracht werkt in het kindercentrum. De leidinggevende
zorgt tijdens het inspectiebezoek voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen, het
stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van normen en
waarden. De onderstaande beschrijvingen zijn hier voorbeelden van. 

Bij aanvang van het inspectiebezoek spelen de kinderen in de verschillende speelhoeken. De leidinggevende
overziet het spel van de kinderen en herinnert hen op bepaalde momenten aan de geldende groepsregels.
Wanneer een van de kinderen bijvoorbeeld speelgoed op de grond laat liggen en iets anders uit de kast pakt,
herinnert de leidinggevende dit kind aan de gemaakte afspraken met betrekking tot het opruimen van gebruikt
speelgoed. Een ander kind ruimt uit zichzelf het materiaal op dat het eerder heeft gebruikt. De leidinggevende
merkt dit op en geeft het kind een compliment voor dit positieve gedrag. 

Tijdens het inspectiebezoek worden verschillende kinderen opgehaald van de opvang. De leidinggevende vertelt de
ouders en/of opvoeders hoe de dag het betreffende kind is verlopen en welke activiteiten en bijzonderheden zich
hebben voorgedaan. In deze overdracht is ook ruimte voor de ouders om hun eigen ervaringen en wensen te
bespreken met de leidinggevende. Deze wijze van (laagdrempelig) overleg tussen de ouders en de leidinggevende
is een manier waarop wordt gezorgd voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 10 juni 2015 beoordeeld dat 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. Sindsdien zijn er geen
nieuwe medewerkers in dienst getreden.

Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 10 juni 2015 beoordeeld dat de personen die
werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie. Sindsdien zijn er geen
nieuwe medewerkers in dienst getreden.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft een basisgroep waarin maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar
opgevangen kunnen worden. Ten tijde van het inspectiebezoek worden er dagelijks maximaal vijftien kinderen per
dag opgevangen.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de basisgroep worden namelijk zes kinderen opgevangen door een beroepskracht. Op
basis van een steekproef uit de presentielijsten van november en december en de bijbehorende werkroosters van
het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet
voor het aantal opgevangen kinderen. 

De beroepskrachten werken op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.30 uur. Op woensdag werken
de beroepskrachten van 12.00 tot 14.00 uur en van 14.00 tot 18.30 uur en op vrijdag werken de
beroepskrachten van 11.45 tot 18.30 uur. Op maandag en op woensdag werken op de basisgroep twee
beroepskrachten. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat er te allen tijde minimaal drie beroepskrachten aanwezig zijn in het kindercentrum. Dit zijntwee
beroepskrachten van het kinderdagverblijf en een beroepskracht van de buitenschoolse opvang of een
kantoormedewerker.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek buitenschoolse opvang Molukkertjes, d.d. 10 juni 2015 
- Overzicht inzet beroepskrachten in de maanden november en december 2016 (ontvangen op 30 december
2016) 
- Presentielijsten van de maanden november en december 2016 (ontvangen op 30 december 2016) 
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
On de uitgevoerde risico-inventarisaties veiligheid- en gezondheid is per risico beschreven welke maatregelen
genomen dienen te worden op de kans op de geïnventariseerde risico's te verkleinen. De te nemen maatregelen
zijn tevens beschreven in diverse werkinstructies en protocollen. Deze documenten vormen samen het
veiligheids- en gezondheidsbeleid van de houder. 
De beroepskrachten worden tijdens vergaderingen geïnformeerd over de inhoud van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. De uitvoering van dit beleid is beoordeeld aan de hand van twee onderwerpen. 

Van school ophalen 
Er worden kinderen van twee verschillende scholen opgehaald. Doordat de scholen op verschillende tijdstippen uit
zijn, worden de kinderen van beide scholen door één medewerker opgehaald. Dit gebeurt lopend volgens een
vaste looproute, die in het ophaalbeleid is vastgelegd. Op de vrijdag wordt er een boventallige beroepskracht van
het kinderdagverblijf ingezet om de kinderen van de ene school op de locatie op te vangen, terwijl de
beroepskracht van de buitenschoolse opvang de kinderen van de andere school ophaalt. In het ophaalbeleid zijn
alle afspraken waaraan de beroepskrachten zich dienen te houden tijdens het ophalen, genoteerd. Zo wordt er
bijvoorbeeld dagelijks een ophaallijst uitgedraaid waarop staat welke kinderen opgehaald dienen te worden. Ook
wordt van de beroepskrachten verwacht dat zij een mobiele telefoon bij zich hebben tijdens het ophalen, zodat
zij indien nodig contact met de ouders of de medewerkers van het kindercentrum kunnen opnemen. Tijdens het
inspectiebezoek is de leidinggevende werkzaam als beroepskracht. Zij is betrokken geweest bij het opstellen van
het beleid en is dan ook goed op de hoogte van de inhoud hiervan. 

Handhygiëne 
De leidinggevende vertelt tijdens het inspectiebezoek dat het zorgdragen voor een goede handhygiëne in de
buitenschoolse opvang een belangrijk punt uit het gezondheidsbeleid is. De medewerkers hebben namelijk
gemerkt dat de kinderen, goed op de hoogte zijn van de wijze waarop zij hun handen moeten wassen en van de
momenten waarop dit dient te gebeuren. Uit enthousiasme en behoefte om vooral verder te gaan met het spel,
vergeten de kinderen echter vaak hun handen te wassen. De leidinggevende vertelt daarom dat de kinderen op
bepaalde momenten eraan herinnerd worden om hun handen te wassen. Dit is bijvoorbeeld het geval na
toiletbezoek, na het buiten spelen en voor het bereiden of nuttigen van eten. De leidinggevende benadrukt dat de
medewerkers zelf het goede voorbeeld geven door op de genoemde momenten ook hun eigen handen te
wassen. De afspraken met betrekking tot het zorgdragen voor een goede handhygiëne zijn beschreven in een
hygiëneprotocol.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door dit document ten minste jaarlijks met het
team te bespreken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de leidinggevende 
- Ophaalbeleid bso, geen versienummer (ontvangen op 30 december 2016) 
- Hygiëneprotocol, versie december 2012 (ontvangen op 30 december 2016) 
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, versie juli 2013
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Accommodatie en inrichting

In de loop van het afgelopen jaar is de buitenschoolse opvang verhuisd van de eerste verdieping van het pand
naar een groepsruimte op de begane grond. Tijdens het huidig onderzoek blijkt dat de groepsruimte op de begane
grond onlangs opnieuw is ingericht. Er is bijvoorbeeld een muur verwijderd, opnieuw geschilderd en nieuw
meubilair aangeschaft.

Binnenspeelruimte
De groepsruimte is passend en in overeenstemming met de leeftijd van de kinderen ingericht. De ruimte is
ingericht met verschillende speelhoeken, waaronder een bouwhoek en een keukenhoek. Er zijn enkele kasten met
knutsel- en speelmateriaal. Ook zijn er verschillende puzzels beschikbaar voor de kinderen. De ruimte is sfeervol
ingericht met nieuw meubilair, diverse kerstknutselwerkjes en sierverlichting.

Buitenspeelruimte
Zowel de buitenschoolse opvang als het kinderdagverblijf maken gebruik van de aangrenzende buitenruimte. Een
deel van de ruimte is met hekken afgeschermd; hier kunnen de kinderen van het kinderdagverblijf spelen. Er staat
een voetbalkooi in de buitenruimte die door de kinderen van de buitenschoolse opvang kan worden gebruikt.
Verder is er divers los speelmateriaal voor de kinderen beschikbaar, waaronder hockeysticks, springtouwen en
ballen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie
Ouders worden via de website www.molukkertjes.com geïnformeerd over de mogelijkheid om een geschil voor te
leggen aan het Klachtenloket Kinderopvang. Op de website is echter geen informatie opgenomen over de interne
klachtenregeling van de organisatie.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Oudercommissie
Er is geen oudercommissie ingesteld. Alle ouders zijn door middel van brieven, een bericht op de website en
tijdens de dagelijkse contacten geïnformeerd over de mogelijkheid om deel te nemen aan de oudercommissie. Dit
heeft tot nu toe niet het gewenste resultaat gehad. 
Aangezien er minder dan 50 kinderen geplaatst zijn, is de houder niet verplicht om een oudercommissie in te
stellen mits de houder ouders de gelegenheid biedt om deel te nemen aan een oudercommissie en de ouders
aantoonbaar betrekt bij de onderwerpen waar het adviesrecht voor geldt, zoals het pedagogisch beleid. De
leidinggevende verklaart dat alle ouders per e-mail geïnformeerd worden over voorgenomen beleidswijzigingen.
De ouders kunnen hier per e-mail of mondeling op reageren.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een klachtenregeling ingesteld. Hierin is beschreven dat de regeling (ook) geldt voor de
afhandeling van klachten over de overeenkomst tussen de houder en de ouder. De klachtenregeling voldoet
echter niet aan alle voorwaarden. In de regeling is bijvoorbeeld niet opgenomen dat de houder de ouder een
schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt. Ook is niet in de regeling opgenomen dat er in
het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

De houder is vanaf 22 augustus 2016 aangesloten bij de geschillencommissie.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan kdv Molukkertjes (versie augustus 2016) 
- Informatieboekje kdv Molukkertjes (geen versienummer) 
- Website: www.molukkertjes.com (geraadpleegd op 9 december 2016) 
- Klachtenprocedure voor klanten, versie oktober 2016 (ontvangen op 30 december 2016) 
- Brief betreft de registratieovereenkomst voor de geschillencommissie (d.d. 22 augustus 2016)

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze bij onder de aandacht van
de ouders.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)

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.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

 

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.
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.
De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de onderneming is
niet ouder dan twee jaar.

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.

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.
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.

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
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Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

 

 

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

Binnenspeelruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

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

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders
aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid, 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang.

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 : Molukkertjes
KvK-vestigingsnummer : 000021728542
Website :
Aantal kindplaatsen : 30
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Tibetaantjes
Adres houder : Molukkenstraat 74
Postcde en plaats : 1094 BR  Amsterdam
KvK-nummer : 34237342
Website :

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. L. Botland, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 16-12-2016
Opstellen concept inspectierapport : 26-01-2017
Zienswijze houder : 14-02-2017
Vaststellen inspectierapport : 10-02-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 17-02-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-02-2017

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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