
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Majest (BSO) 

    Achterhaven 87a 

    1135 XT Edam 

    Registratienummer 188006333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Zaanstreek-Waterland 

In opdracht van gemeente:  Edam-Volendam 

Datum inspectie:   06-09-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 25-10-2022 



 

 

2 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-09-2022 

Majest te Edam 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 7 

Accommodatie ................................................................................................................. 9 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 10 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 10 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 10 

Accommodatie ................................................................................................................ 11 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 12 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 12 

Gegevens houder ............................................................................................................ 12 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 12 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 12 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 12 

Planning ........................................................................................................................ 12 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 14 



 

 

3 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-09-2022 

Majest te Edam 

 

 

Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 

 

In ieder hoofdstuk staat een korte beschrijving van de getoetste kwaliteitseisen. In de inleiding 

staat een korte toelichting op deze eisen. Achterin het rapport staat de itemlijst van de getoetste 

voorwaarden. 

 

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

Aan een aantal kwaliteitseisen is niet voldaan. Het gaat om: 

• Personeel en groepen: Opleidingseisen 

• Accommodatie: Eisen aan ruimtes 

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen. 

 

Algemene kenmerken 

Buitenschoolse opvang (BSO) Majest is gevestigd aan de Achterhaven 87 in Edam in een 

verenigingsgebouw waar onder andere een dansschool is gevestigd. BSO Majest beschikt over een 

eigen groepsruimte, een aangrenzende hal en een buitenspeelplaats. De opvang vindt plaats in één 

basisgroep met maximaal 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

De BSO is geopend van maandag t/m vrijdag. In de vakanties wordt vaak samengevoegd met de 

andere Majest-locatie in Volendam. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 

van voorgaande jaren (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl) 

 

 



 

 

4 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-09-2022 

Majest te Edam 

 

 

Het onderzoek 

Op 06-09-2022 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Edam/Volendam  een 

onaangekondigde jaarlijkse inspectie uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder 

gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. Er hebben observaties plaatsgevonden om de 

(pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten ingezien. De bevindingen 

zijn besproken met beroepskrachten, houder, leidinggevende.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Kindercentrum Majest beschikt over een actueel pedagogisch beleidsplan. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch beleid. 

Pedagogische praktijk 

Het oordeel ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen door een veelheid aan 

waarnemingen tijdens de observatie. Om te zien of de houder verantwoorde kinderopvang biedt, 

wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument observatie kindercentrum (ontwikkeld door NJI, in 

opdracht van GGD GHOR Nederland, versie januari 2015).             

 

De observatie vond plaats om 15.20 uur in de binnenruimte en buitenruimte. De kinderen spelen 

binnen en buiten. Buiten staat een opblaasbadje waar kinderen in spelen. Binnen zijn er kinderen 

aan het knutselen en zijn er kinderen vrij aan het spelen. Ten tijde van de inspectie waren er 13 

kinderen en 1 beroepskracht en een groepshulp aanwezig.  

 

De houder draagt zorg voor verantwoorde opvang, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden. 

 

Emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond, er worden grenzen gesteld aan en structuur geboden voor 

het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

Dit blijkt onder andere uit:  

 

De beroepskrachten reageren meestal op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 

gaan op een ongedwongen manier om met ieder kind. 

 

Wanneer een van de andere kinderen uit het badje wil stappen merkt de beroepskracht dit op en 

helpt de beroepskracht het kind met het zoeken naar een handdoek.  

  

Persoonlijke competentie 

 

Kinderen worden spelenderwijs 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. 

 

 

 



 

 

6 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-09-2022 

Majest te Edam 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en of school drukte af te reageren. (Bv 

eerst buiten uitrazen dan binnen iets drinken) Zij kunnen ook voor activiteiten kiezen die passen bij 

hun eigen interesse en energieniveau. 

 

Sociale competentie 

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. 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 

kinderen in conflict komen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen. 

 

Wanneer twee kinderen tegelijk in het speelhuisje willen klimmen ontstaat er een conflict. De 

beroepskracht grijpt hierop in en gaat met een van de kinderen in gesprek. Wanneer blijkt dat er 

iets aan voorafgegaan is betrekt de beroepskracht ook het andere kind. Uiteindelijk maakt zij een 

afspraak met beide kinderen.  

 

Overdracht van waarden en normen 

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. 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

Beroepskrachten hanteren de afspraken, regel en omgangsvormen op eenduidige en consequente 

wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen   

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de pedagogische praktijk. 
 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan (Majest Pedagogisch beleid, herschreven februari 2020) 

• Notulen teamoverleg (19 mei 2022 en 5 juli 2022) 
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Personeel en groepen 

 

 In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

• gebruik van de voertaal. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft twee vaste 

beroepskrachten, een nieuwe beroepskracht en de houder (natuurlijk persoon). De personen in de 

steekproef zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en gekoppeld door de 

houder. De nieuwe beroepskracht is gekoppeld voordat zij gestart is met haar werkzaamheden. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de Verklaring omtrent het 

gedrag en personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Tijdens het inspectiebezoek staat er een pedagogisch medewerker samen met een groepshulp op 

de groep. De groepshulp beschikt niet over een voor de werkzaamheden passende opleiding. Uit de 

roosters blijkt dat deze groepshulp zowel op 5 als op 6 september is ingezet is op de groep. De 

houder geeft hierover het volgende aan: ''Er was een ziekmelding en nood breekt wet.'' 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van de tabel op 

www.1ratio.nl.  
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Tijdens het inspectiebezoek zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten aanwezig: 

  

 Naam 

groep 

 Leeftijd   Max. 

aantal 

kinderen  

 Aantal aanwezige 

kinderen tijdens 

inspectiebezoek 

 Aantal benodigde 

beroepskrachten 

tijdens 

inspectiebezoek 

 Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

BSO 

Majest 

Edam 

4-12 21 13 2 2* 

* De tweede beroepskracht is een ongekwalificeerde groepshulp 

  

De houder heeft roosters en aanwezigheidslijsten van een bepaalde periode (zie bronnen) 

opgestuurd. Hieruit blijkt dat de houder per stamgroep voldoende beroepskrachten heeft ingezet 

voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. De tijden waarop zeker niet en mogelijk wel mag 

worden afgeweken, staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan van de locatie. Er mogen 

maximaal drie uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Gedurende deze uren wordt 

ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. De houder heeft dit 

aangetoond door middel van de opgestuurde documenten en dit blijkt ook uit een interview met de 

beroepskracht. 

   

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het aantal beroepskrachten. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in een basisgroep. Het maximale aantal kinderen per basisgroep wordt in 

de praktijk tijdens de beoordeelde periode niet overschreden. Ieder kind behoort bij één vaste 

basisgroep. Wanneer een kind in een andere groep wordt opgevangen, wordt er volgens het beleid 

vooraf aan de ouder toestemming gevraagd. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de stabiliteit van de opvang 

voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Presentielijsten (week 33 t/m 35 van 2022 en van 5 en 6 september van 2022) 

• Personeelsrooster (week 33 t/m 35 van 2022 en van 5 en 6 september van 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Majest Pedagogisch beleid, herschreven februari 2020) 



 

 

9 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-09-2022 

Majest te Edam 

 

 

Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Ten tijde van de inspectie is de buitenruimte niet volledig toegankelijk voor de kinderen en voor 

een gedeelte niet veilig ingericht. Een deel van de buitenruimte is afgezet met een lint. Het lint is 

gespannen om de trampoline. De trampoline die op het plein staat is kapot. Gezien de planten 

begroeiing is de trampoline al geruime tijd niet in gebruik. Uit het interview met de 

beroepskrachten blijkt dat de trampoline al gedurende lange tijd kapot is. 

De houder geeft hierover het volgende aan; 'De tuin is ingepland eindelijk en in oktober zal daar 

daadwerkelijk van start gegaan worden om onze wens voor een natuurlijke tuin te gaan 

verwezenlijken. We waren ontzettend afhankelijk van de mensen die het zouden uitvoeren. 

Meerdere instanties meldde zich af vanwege tijdsdruk en te kort aan personeel'. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (manager) 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Informatie beschikbare buitenruimte (observatie tijdens inspectiebezoek) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Majest 

Aantal kindplaatsen : 21 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Majest 

Adres houder : Achterhaven 87a 

Postcode en plaats : 1135 XT Edam 

KvK nummer : 37097692 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 

Adres : Vurehout 2 

Postcode en plaats : 1507 EC ZAANDAM 

Telefoonnummer : 0900-2545454 

Onderzoek uitgevoerd door :  F Sandbergen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Edam-Volendam 

Adres : Postbus 180 

Postcode en plaats : 1130 AD VOLENDAM 

 

Planning 

Datum inspectie : 06-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-10-2022 

Zienswijze houder : 11-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 25-10-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 15-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Buitenschoolse Opvang Majest te Edam is content met het behaalde resultaat.  

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van buitenschoolse opvang waardoor wij een 

betrouwbare partner zijn voor de ouders. Wij zijn in sommige situaties afhankelijk van externe 

partijen waar wij niet direct invloed op hebben. Het onderhoud van de buitenspeelplaats was 

gepland in de zomervakantie, maar is pas uitgevoerd in oktober. 

De inspecties van de GGD als toezichthouder zien wij als belangrijke ondersteuning van ons eigen 

beleid, zodat wij continu kunnen bouwen aan een veilige en betrouwbare kinderopvang. 

 

 

 

 

 

 

 


