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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 

Algemene informatie 
BSO Sunny Garden Kidsclub aan het Enschedepad maakt onderdeel uit van de koepel Sunny 
Garden met drie BSO's en een KDV in Almere. De BSO is geopend sinds 2009. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In 2013 werd een regulier onderzoek uitgevoerd op 5 juli. Hierbij werden tekortkomingen 
geconstateerd op het gebied van ouderinformatie, inzet van een stagiaire, uitvoering van het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid, pedagogisch beleidsplan en het protocol kindermishandeling. 
Op 7 november werd een nader onderzoek uitgevoerd. De tekortkomingen bleken ongedaan te zijn 
gemaakt. 
  
Huidige inspectie 
Tijdens deze reguliere inspectie op kernzaken werd onder meer gekeken naar verklaringen omtrent 
het gedrag, diploma van de beroepskracht, pedagogisch handelen en uitvoering van het beleid met 
betrekking tot veiligheid en gezondheid. 
  
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Wel zijn er aandachtspunten met betrekking tot het 
gezondheidsbeleid (de koelkast) en het pedagogisch handelen besproken met de beroepskracht. 

 
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. 
  
Het pedagogisch beleidsplan maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek. 
  
  
Pedagogische praktijk 

 
Inleiding 
De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op BSO Sunny Garden Kidsclub op een 
dinsdagmiddag. Tijdens de observatie waren er 8 kinderen aanwezig, een beroepskracht en een 
stagiaire. 
  
Bij de observatie maakt de toezichthouder gebruik van het "Veldinstrument onderzoek en 
observatie" van januari 2014. Hieruit citeert de toezichthouder de criteria (modelvoorbeelden) die 
betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met 
voorbeelden uit de praktijkobservatie. De illustraties zijn 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.  
  
Emotionele veiligheid 
"De beroepskrachten hebben gesprekjes met de kinderen waarbij zij 'beurtwisselen': 
beroepskrachten en kinderen dragen beiden bij aan de inhoud en voortgang van het gesprek 
(dialoog)." 
  
Observatie: De beroepskracht helpt een jongen met zijn huiswerk. Hierbij komt het gesprek op 
eten en de jongen vertelt uitgebreid over het lekkere Italiaanse eten bij hem thuis. De 
beroepskracht reageert op wat hij vertelt, vraagt door en lacht met hem. Op een gegeven moment 
stuurt zij het gesprek weer richting huiswerk. 
Wanneer een meisje haar plakwerk komt laten zien, maakt de beroepskracht hier tijd voor en laat 
haar vertellen over wat ze heeft gemaakt. Ze geeft het meisje een compliment: "Wat heb je dat 
mooi gemaakt!" 
  
Conclusie: De emotionele veiligheid is voldoende gewaarborgd. 
  
Persoonlijke competentie 
"De beroepskracht reageert ... te laat op signalen of vragen van kinderen." 
  
Observatie: Bij binnenkomst van de toezichthouder zitten alle kinderen voor de t.v. een film te 
kijken. De beroepskracht legt aan de toezichthouder uit dat zij met de stagiaire de ramen wilde 
beschilderen en dat de kinderen hebben gekozen voor deze film. Al snel geeft een grotere jongen 
aan dat hij niet meer wil kijken. Hij loopt wat rond en vindt uiteindelijk iets anders te 
doen. Wanneer twee meisjes weglopen bij de film, stuurt de beroepskracht ze in eerste instantie 
terug naar de film. Zij moeten kijken, omdat zij zelf hadden gekozen om film te gaan kijken.  
Even later gaat de beroepskracht wel naar de meisjes toe en vraagt zij of ze iets anders willen 
doen. Dat willen ze graag en de meisjes kiezen er voor om te gaan knutselen. Uiteindelijk ziet de 
beroepskracht wel wat de kinderen aangeven en reageert zij hier positief op. Dit voorval is 
besproken met de beroepskracht. 
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"Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen." 
"In overleg mogen kinderen het materiaal zelf pakken." 
  
Observatie: Er is verschillend spelmateriaal zichtbaar aanwezig op de groep. De kinderen mogen 
bepaalde dingen zelf pakken en andere dingen in overleg, zoals verf. De kinderen weten duidelijk 
wat er allemaal is en kiezen zelf voor het materiaal dat zij willen gebruiken. 
  
Conclusie: Het ontwikkelen van de persoonlijke competentie is voldoende gewaarborgd. 
  
Sociale competentie 
"De beroepskrachten hebben met alle kinderen in de groep een persoonlijke relatie.... Kinderen 
worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan." 
  
Observatie: De beroepskracht heeft aandacht voor alle kinderen en heeft voor iedereen een 
gezellig momentje. Kinderen die naar de beroepskracht toe komen voor een babbeltje of om hun 
knutselwerk te laten zien, worden vriendelijk bejegend. De beroepskracht deelt ook complimentjes 
uit voor het mooie werk. Ook attendeert zij de kinderen op elkaars werk en hoe zij elkaar kunnen 
helpen bij het knutselen. 
  
Conclusie: Het ontwikkelen van de sociale competentie is voldoende gewaarborgd. 
  
Normen en waarden 
"Beroepskrachten betrekken de kinderen bij het nadenken over en het maken van afspraken, 
regels en omgangsvormen." 
  
Observatie: Op de groep hangen de groepsafspraken in de vorm van een rups. De kinderen 
vertellen dat zij de afspraken zelf hebben bedacht en samen met de beroepskracht hebben 
opgeschreven. Een jongen vertelt dat hij heeft bedacht 'niet vechten of pesten' een ander zegt: 
"geen speelgoed stuk maken". De kinderen tonen zich trots dat zij hebben meegedacht over de 
afspraken. 
  
Conclusie: Het ontwikkelen van normen en waarden is voldoende gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (beroepskracht) 
• Observaties (op de groep) 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Veldinstrument onderzoek en observatie, januari 2014 
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Personeel en groepen 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor verklaringen omtrent het gedrag en passende 
beroepskwalificatie. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De aanwezige beroepskracht en stagiaire hebben beiden een verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
die aan de voorwaarden voldoet. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De aanwezige beroepskracht beschikt over de voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie (diploma) zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen. 
 
Opvang in groepen 

 
BSO Sunny Garden Kidsclub heeft 16 kindplaatsen. Er is 1 basisgroep. Tijdens de inspectie waren 
er 8 kinderen aanwezig van 4 tot en met 12 jaar oud. 
  
De opvang in groepen voldoet aan de voorwaarden. 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens het inspectiebezoek waren er 8 kinderen aanwezig van 4 tot en met 12 jaar met 1 
beroepskracht. De aanwezige stagiaire volgt een BOL-stage en wordt boventallig ingezet. 
  
Er wordt aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
• 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. 
  
Tijdens deze inspectie is gekeken naar de uitvoering van het beleid in de praktijk. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De beroepskracht kent de werkafspraken uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid en voert deze 
uit. Dit blijkt uit het gesprek met de beroepskracht en volgende observaties: 
  
- groepsruimte en sanitair zijn schoon 
- er zijn papieren handdoekjes en zeep aanwezig en deze worden gebruikt 
- warm eten wordt ter plekke gekookt voordat de kinderen er zijn 
- het gekookte eten wordt gekoeld en afgedekt bewaard 
- geopende producten worden aan het einde van de week weggedaan 
  
Als aandachtspunt is met de beroepskracht besproken dat er geen thermometer in de koelkast 
aanwezig is, zodat dagelijkse controle onmogelijk is. De geopende producten zijn niet gedateerd. 
De beroepskracht zegt toe hier actie op te zullen ondernemen in overleg met de leidinggevende. 
  
De uitvoering van het beleid met betrekking tot veiligheid en gezondheid voldoet aan de 
voorwaarden indien actie wordt ondernomen op bovenstaande punten. Dit zal worden 
meegenomen tijdens de volgende inspectie. 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De meldcode kindermishandeling van de brancheorganisatie van juli 2013 wordt gebruikt en is 
aanwezig op de groep. De beroepskracht heeft voldoende kennis van de inhoud van het protocol en 
heeft hier in een eerder geval houvast aan gehad. Er is een regionale sociale kaart toegevoegd aan 
de meldcode. 
  
De meldcode kindermishandeling voldoet aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (beroepskracht) 
• Observaties (op de groep) 
• Meldcode kindermishandeling (juli 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

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

 
De BSO is ingericht met verschillende hoeken. Zo is er een hoek waar kan worden gespeeld met 
trein en auto's, een hoek met een keukentje met keukenspulletjes, een knutseltafel met materialen 
en een open kast met boeken en een bank. 
De inrichting oogt wat gedateerd. De bank is op een hoek kapot en de muren kunnen een verfje 
gebruiken. Er is voldoende speelmateriaal aanwezig voor de verschillende leeftijden. 
  
De binnenruimte voldoet aan de voorwaarden. 
 
Buitenspeelruimte 

 
De BSO heeft geen eigen buitenspeelplaats en maakt gebruik van speelplekken in de nabije 
omgeving. De beroepskracht geeft aan dat zij buiten spelen in speeltuintjes in de buurt. Ook is er 
een veldje met voetbaldoelen vlakbij. Op een langere BSO dag wordt ook geregeld een grotere 
speeltuin bezocht. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties (op de groep) 
• Gesprek beroepskracht 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3, 4, 5 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 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 zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 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) 

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) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 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 voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 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 : BSO Sunny Garden Kidsclub 
Website : http://www.sunny-garden.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Raymond Franklin Smit 
Website : www.sunny-garden.nl 
KvK nummer : 53893735 
 
 

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 : 23-09-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 02-10-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-10-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 21-10-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-10-2014 

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. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 


