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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artike l 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. De
GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar
nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
In verband met de coronacrisis en de maatregelen van het RIVM heeft het jaarlijks onderzoek
plaatsgevonden in de vorm van telefonische interviews en documentonderzoek.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het
gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze
worden elders in het inspectierapport per domein verder uitgewerkt.
Gastouderbureau Solo Bambini is een gastouderbureau in de gemeente Alphen -Chaam. Het
gastouderbureau is actief in heel Nederland en richt zich vooral op de opvang bij gastouders in
huis. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.
Inspectiegeschiedenis
01-01-2010: registratie in het landelijk register kinderopvang
2012 t/m 2019: de houder voldoet tijdens de jaarlijkse onderzoeken aan de beoordeelde wettelijke
eisen
2020: geen jaarlijks onderzoek in verband met coronapandemie
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoet de houder aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch beleid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Het gastouderbureau moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de
houder duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvan g
betekent: Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale
vaardigheden en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij/zij hoeveel kinderen de
gastouder opvangt en wat hun leeftijd is, en welke eisen gelden voor de opvang-woning.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de gastouders handelen volgens het pedagogisch beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Pedagogische praktijk
De gastouders zijn in het bezit van het pedagogisch beleidsplan. Voorafgaand aan de opvang
dienen gastouders het pedagogisch beleidsplan door te nemen. Tijdens voortgangsgesprekken
wordt er ingegaan op het pedagogisch ha ndelen van de gastouder.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen


Interview houders gastouderbureau
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Personeel
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De medewerkers van het gastouderbureau moeten een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) hebben en ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. De houder zorgt voor
de koppelingen in het Personenregister Kinderopvang van gastouders en huisgenoten.
De houder zorgt ervoor dat het gastouderbureau elke gastouder voldoende begeleidt.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder en de medewerkers die werkzaam zijn bij een onderneming, waarmee de houder het
gastouderbureau exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn, zijn in het bezit van een verklaring
omtrent het gedrag. De verklaringen omtrent het gedrag zijn geregistreerd en gekoppeld in het
Personenregister kinderopvang.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Personeelsformatie per gastouder
De houder heeft aantoonbaar gemaakt dat per gastouder minimaal 16 uur per jaar wordt besteed
aan bemiddeling en begeleiding.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen




Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Interview houders gastouderbureau
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Het gastouderbureau moet zo veel mogelijk zorgen voor veilige en gezonde opvang door de
gastouders. Daarom legt de houder van het gastouderbureau vast wat de risico’s zijn voor de
veiligheid en gezondheid van kinderen. De houder maakt samen met de gastouder voor elke
opvang-woning een risico-inventarisatie. De houder zorgt ervoor dat de gastouders handelen
volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder bevordert de kennis en
het gebruik van deze meldcode.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld dat er toe leidt dat de veiligheid
en gezondheid van de op te vangen kinderen op het adres waar de opvang plaatsvindt door de
gastouder zoveel mogelijk is gewaarborgd.
De houder inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van
kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich meebrengt. Dit gebeurt samen met
de gastouder. Daartoe draagt de houder er zorg voor dat elk adres waar opvang plaatsvindt ten
minste één keer per jaar wordt bezocht door een bemiddelingsmedewerker werkzaam bij het
gastouderbureau.
Daarnaast wordt de risico-inventarisatie bij wijzigingen in de opvanglocatie of in het aantal en de
leeftijd van de op te vangen kinderen opnieuw opgesteld.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen





Interview houders gastouderbureau
Steekproef risico-inventarisaties veiligheid & gezondheid
Dossier Corona (online portaal gastouderbureau Solo Bambini)
Protocol kinderopvang & Covid-19 (versie 17)

6 van 14
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-01-2021

Solo Bambini te Alphen

Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder van het gastouderbureau moet ouders informeren over een aantal onderwerpen. Zo
informeert hi/zij hen over welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau en welk
deel naar de gastouder gaat. De houder informeert de ouders o ok over het pedagogisch beleid, de
bereikbaarheid van het gastouderbureau en de geschillencommissie.
Ouders hebben adviesrecht over een aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en de medewerkers weten waar zij het inspectierapport ku nnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Informatie
In de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder komt naar voren welk deel van he t betaalde
bedrag naar het gastouderbureau gaat en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder
gaat.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Oudercommissie
Gastouderbureau Solo Bambini heeft meer dan 50 gekoppelde gastouders maar had op de dag van
de inspectie geen oudercommissie. Bij het gastouderbureau ontbrak een oudercommissie sinds
maart 2019. In de loop van het onderzoek is echter een oudercommissie ingesteld. De drie leden
van de oudercommissie zijn gekozen uit en door de vraagouders.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen




Steekproef schriftelijke overeenkomsten
Interview houders gastouderbureau
Overzicht samenstelling oudercommissie
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Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:

dat duidelijk is hoeveel kinderen de gastouders maximaal mogen opvangen;

dat de gastouders Nederlands spreken met de kinderen;

dat er intake- en koppelingsgesprekken plaatsvinden;

dat er genoeg begeleiding is;

dat de opvang-woningen aan de eisen voldoen;

dat de administratie van het gastouderbureau op orde is.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Kwaliteitscriteria
De houder draagt er zorg voor dat hij of een bemiddelingsme dewerker van het gastouderbureau in
ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder plaatsvindt bezoekt.
Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één van deze bezoeken.
De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze
schriftelijk vast.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Administratie gastouderbureau
Het gastouderbureau werkt met een digitaal systeem. Documenten zoals overeenkomsten,
diploma’s, verklaringen omtrent het gedrag, risico -inventarisaties en evaluatieverslagen zijn hierin
terug te vinden. Tijdens de inspectie heeft de houder volledige inzage gegeven in de administratie.
De administratie is overzichtelijk en compleet.
De financiële administratie is getoetst door inzage in de facturen en in de bankgegevens. Op basis
van een steekproef is aantoonbaar gemaakt dat er betalingen van vraagouders aan het
gastouderbureau en betalingen van het gastouderbureau aan de gastouders plaatsvindt.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen




Steekproef dossiers
Digitale administratie (Portabase)
Interview houders gastouderbureau
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch beleid
Pedagogische praktijk
De houder van een gastouderbureau voert een zodanig beleid dat alle bij zijn gastouderbureau
aangesloten gastouders een pedagogisch beleid uitvoeren dat in de praktijk leidt tot verantwoorde
gastouderopvang.
(art 1.49 lid 4a en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang )

Personeel
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 gastouderbureau;
b. de personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder e en gastouderbureau
exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder ingeschreven in het personenregister
kinderopvang.
(art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor he t leggen van een koppeling met de in
artikel 1.50, derde lid van de Wet kinderopvang genoemde personen, inclusief hemzelf en met de
in artikel 1.56b, derde lid van de wet bedoelde personen.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van de houder van een gastouderbureau en de personen die werkzaam zijn bij een
onderneming waarmee de houder een gastouderbureau exploiteert en na koppeling met de houder
kunnen deze personen hun werkzaamheden aanvangen.
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Personeelsformatie per gastouder
De houder van het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op
jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling.
(art 1.56 lid 7 Wet kinderopvang; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang )

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder van een gastouderbureau organiseert zijn werkzaamheden zodanig dat alle bij zijn
gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico -inventarisatie
veiligheid en gezondheid. De houder voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de
gezondheid van de op te vangen kinderen op het adres waar de opvang plaatsvindt door de
gastouder zoveel mogelijk is gewaarborgd.
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)
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De houder van een gastouderbureau inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico’s
die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich brengt. Dit
gebeurt samen met de gastouder. Daartoe draagt de houder er zorg voor dat elk adres waar
opvang plaatsvindt ten minste één keer per jaar wordt bezocht door een bemiddelingsmedewerker
werkzaam bij het gastouderbureau.
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Ouderrecht
Informatie
De houder van een gastouderbureau laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder
duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat
(uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat.
(art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang; art 11b Regeling Wet kinderopvang )
Oudercommissie
De houder van een gastouderbureau stelt binnen zes maanden na registratie ee n oudercommissie
in.
OF
De verplichting tot het instellen van e en oudercommissie geldt niet omdat het een
gastouderbureau betreft waarbij maximaal 50 gastouders zijn aangesloten. De houder heeft zich
aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommiss ie in te stellen.
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht
Kwaliteitscriteria
De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het
gastouderbureau in ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder
plaatsvindt bezoekt. Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één
van deze bezoeken.
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder d en f en 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang )

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de gastouderopvang jaarlijks
mondeling met de vraagouders wordt geëvalueerd en legt de evaluatie schriftelijk vast.
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang)
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Administratie gastouderbureau
De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht waarin van de houder van een
gastouderbureau en van alle personen die werkzaam zijn bij de onderneming waarmee de houder
een gastouderbureau exploiteert in ieder geval na am, burgerservicenummer en geboortedatum
staan vermeld.
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder a Regeling Wet kinderopvang )
De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij het gastouderbureau
ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders.
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder e Regeling Wet kinderopvang )
De administratie van een gastouderbureau bevat een overzicht van alle personen die op grond van
artikel 1.56b, derde lid, van de wet over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken,
vermeldende in ieder geval naam, burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de
bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders eveneens adres, postcode, woonplaats en
telefoonnummer.
(art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder a Regeling Wet kinderopvang)
De administratie van een gastouderbureau bevat afschriften van alle met vraagouders
overeengekomen schriftelijke overeenkomsten, vermeldende per overeenkomst: de voor de
gastouderopvang te betalen prijs per uur en, indien van toepassing, de bemiddelingskosten, naam,
geboortedatum, adres, postcode en woonplaats van het kind, het aantal uren gastouderopvang per
kind per jaar, evenals de duur van de overeenkomst.
(art 1.52 lid 1 en 1.56 lid 1 en 6 onder a en c Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder b Regeling Wet
kinderopvang )
De administratie van een gastouderbureau bevat bankafschriften waaruit de betalingen van de
vraagouder aan het gastouderbureau blijken.
(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder c Regeling Wet
kinderopvang )
De administratie van een gastouderbureau bevat bankafschriften waaruit de betalingen van het
gastouderbureau aan de gastouder blijken.
(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet k inderopvang; art 11 lid 3 onder d Regeling Wet
kinderopvang )
De administratie van een gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor
gastouderopvang, met vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de
geboortedatum van de gastouder, met daarin:
- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per
jaar;
- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per
kind per jaar, het aantal uren afgenomen opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per
kind per jaar;
- de naam van de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik maken onder
vermelding van het burgerservicenummer van deze vraagouders.
(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder e Regeling Wet
kinderopvang)
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De administratie van een gastouderbureau bevat een jaaroverzicht en de maandoverzichten per
vraagouder, met vermelding van de naam, het burgerservicenummer en de geboortedatum van de
vraagouder, met daarin:
- het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind;
- opgave van aantal uren per jaar en per maand dat per kind is afgenomen en de gemiddelde
uurprijs per kind;
- de voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder gebruik van maakt onder
vermelding van het unieke registratienummer van deze gastouders.
(art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling Wet
kinderopvang )
De administratie van een gastouderbureau bevat een door de gastouder en
bemiddelingsmedewerker ondertekend origineel van de inventarisatie van veiligheid- en
gezondheidsrisico´s.
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder g Regeling Wet
kinderopvang )

De administratie van een gastouderbureau bevat gegevens wanneer de datum waarop de
overeenkomst met de ouder is of wordt beëindigd.
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder h Regeling Wet kinderopvang)
De administratie van een gastouderbureau is zodanig ingericht dat op verzoek van de
toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens
hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van
belang zijn.
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a en lid 4 Regeling Wet kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Solo Bambini

Website

: http://www.solobambini.nl

Gegevens houder
Naam houder

: Gastouderbureau Solo Bambini B.V.

Adres houder

: Nassauplantsoen 5

Postcode en plaats

: 5131 GG Alphen

KvK nummer

: 20123116

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD West-Brabant

Adres

: Postbus 3024

Postcode en plaats

: 5003 DA Tilburg

Telefoonnummer

: 076-5282000

Onderzoek uitgevoerd door

: S. van Boxsel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Alphen-Chaam

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 5130 AA ALPHEN NB

Planning
Datum inspectie

: 06-01-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 12-02-2021

Zienswijze houder

: 13-04-2021

Vaststelling inspectierapport

: 19-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 23-04-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 23-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 10-05-2021
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Naar aanleiding van uw conceptrapportage m.b.t. de jaarlijkse inspectie (gedateeerd 6 januari
2021), welke wij op 31 maart 2021 ontvingen, wil ik graag deze zienswijze indienen.
Voor de jaarlijkse inspectie van 2021 heeft u op 6 januari jl. telefonisch contact met ons
opgenomen. Daarna heeft u op 13 januari 2021 en 8 februari 2021 aanvullende stukken
opgevraagd met betrekking tot de inspectie.
Meteen in het eerste telefonisch contact op 6 januari hebben wij gesproken over de d oor ons
verrichte inspanningen om ouders te enthousiasmeren voor de oudercommissie. Hierover is
nogmaals op 13 januari telefonisch gesproken terwijl in onze mail van 9 februari (reactie op uw
mail van 8 februari) wij opnieuw uitgelegd hebben welke stappen door ons genomen zijn om te
komen tot een nieuwe oudercommissie (nadat de vorige ophield te bestaan doordat de leden geen
gebruik meer maakten van gastouderopvang).
In alle contactmomenten hebben wij aangegeven eind 2020 blij verrast te zijn toen meerdere
ouders aangaven interesse te hebben om in de oudercommissie zitting te nemen. Reeds op 6
januari hebben wij u gemeld dat er sprake was van een nieuwe oudercommissie in oprichting
terwijl we nu kunnen spreken van een oudercommissie met 3 enthousiaste leden (uit NoordBrabant, Zeeland en Zuid-Holland). Uw constatering dat wij geen oudercommissie hebben is op
basis van de door ons besproken en schriftelijk versterkte informatie een opmerking die geen recht
doet aan de praktijksituatie. Het zwart/wit oordeel w at u in het rapport geeft ligt duidelijk
genuanceerder.

Met vriendelijke groeten,
Patrick Roelands

De zienswijze van de houder heeft geleid tot wijzigingen in het rapport. Het advies tot handhaven
op domein ouderrecht, item oudercommissie heeft de toezichthouder aangepast naar het advies
om niet te handhaven.
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