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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 

Algemene informatie 
KDV en BSO Sunny Garden zijn gevestigd aan de Edvard Munchweg in Almere. 
  
In juni 2014 werd op verzoek van de gemeente een vervroegd regulier onderzoek uitgevoerd 
vanwege een dreigend faillissement. Dit leek nog te kunnen worden afgewend. Eind 2014 is toch 
een faillissement uitgesproken van de houder. Hiermee zijn KDV en BSO Sunny Garden aan de 
Edvard Munchweg en BSO Sunny Garden Holbeintjes failliet gegaan. 
  
De houder heeft vervolgens een houderwijziging doorgegeven aan de gemeente Almere.  
De rechtsvorm van Sunny Garden is gewijzigd van een B.V. naar een Eenmanszaak. De houder 
maakt op deze manier een doorstart van de opvang (KDV en BSO) aan de Edvard Munchweg. 
  
De BSO aan de Holbeinstraat sluit de deuren. Deze dient door de houder te worden uitgeschreven 
uit het LRKP. De kinderen van de Holbeintjes verhuizen naar een nieuwe groep aan de Edvard 
Munchweg. 
  
De BSO aan het Enschedepad blijft open en was niet betrokken bij het faillissement vanwege een 
andere houder(naam). 
  
Inspectiegeschiedenis KDV 
• 20-6-2013 - inspectie voor registratie 
• 17-9-2013 - nader onderzoek 
• 29-10-2014 - regulier onderzoek 
• 2-2-2015 - nader onderzoek (meldcode kindermishandeling) 

 
Huidig onderzoek 
De gemeente Almere heeft verzocht een vervroegd regulier onderzoek uit te voeren vanwege 
faillissement, doorstart en houderwijziging. Hierbij zijn verschillende relevante documenten zoals 
het pedagogisch beleidsplan, verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) en diploma's meegenomen. 
Ook werd de opvang in de praktijk geobserveerd. 
  
De volgende overtredingen werden geconstateerd: 
 
• Aan het pedagogisch beleidsplan ontbreekt informatie over verschillende onderwerpen 
• Een beroepskracht had nog geen geldig VOG bij aanvang van de werkzaamheden 
• Op de website staat niet het meest recente GGD inspectierapport 
• Een stagiaire werd zonder arbeidscontract intallig ingezet (per abuis benoemd in het rapport 

KDV) 
 

Tevens dient de houder het volgende te regelen: 
 
• Er moet een risico-inventarisatie veiligheid zijn voor de nieuwe BSO groep voor opening 
• De vestiging aan de Holbeinstraat (BSO) dient te worden uitgeschreven bij de gemeente 

Almere 
 

Op 2 april heeft de houder een zienswijze toegestuurd. Deze is opgenomen in het rapport. Het 
stukje zienswijze over de stagiaire is vanuit het rapport van het KDV verplaatst naar de zienswijze 
voor de BSO. 

 
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 

 
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. 
  
Bij de observatie maakt de toezichthouder gebruik van het "Veldinstrument onderzoek en 
observatie" van januari 2015. Daarin staan de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die betrekking hebben op het geobserveerde 
pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit de praktijk. De verwoorde illustraties 
zijn slechts 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.    
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Sunny Garden heeft een nieuw pedagogisch beleidsplan opgesteld in januari 2015. Er wordt onder 
meer aandacht besteed aan de visie op kinderopvang, het bieden van emotionele veiligheid, het 
werken aan de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en het aanbieden van normen 
en waarden. Ook wordt de groepssamenstelling besproken. Er is specifiek aandacht voor de 
ontwikkeling van kinderen in de BSO leeftijd. 
  
De opvang in twee leeftijdsgroepen wordt besproken: Kidzklup 1 en de Holbeintjes (deze groep is 
verhuisd van de Holbeinstraat en krijgt nog een nieuwe naam). 
In het pedagogisch beleidsplan wordt als maximale omvang van de basisgroep van de Holbeintjes 
26 kinderen genoemd. Dit is niet correct. Er mogen maximaal 16 kinderen worden opgevangen, 
gezien het geregistreerde aantal kindplaatsen van 56 kinderen. Groep Kidzklup 1 heeft maximaal 
40 kindplaatsen. Ook de gebruikersvergunning stelt dat er maximaal 40 personen op de eerste 
verdieping aanwezig mogen zijn, inclusief volwassenen. 
  
De volgende punten zijn niet terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan: 
 
• Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is. 
• Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
• De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen (zowel voor nieuwe kinderen als bij overgaan naar andere stamgroep). 
 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet niet aan de eisen. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

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)  
   

 
Pedagogische praktijk 

 
De observatie van de pedagogische praktijk vond plaats op een donderdagmiddag op de BSO 
groep. Er waren 13 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. Het is een vakantiedag en de 
kinderen spelen vrij in de binnenruimte. 
  
Door hun handelen en omgang met de kinderen laten de beroepskrachten zien dat zij kennis 
hebben genomen van het pedagogisch beleidsplan van Sunny Garden. 
  
Emotionele veiligheid 
"De beroepskrachten hebben gesprekjes met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op  
de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact." 
  
Observatie: De beroepskrachten voeren geregeld spontane gesprekjes met de kinderen. Hierbij 
luisteren zij aandachtig naar het verhaal van het kind en gaan hier op in door bijvoorbeeld door  
te vragen. Een knipoog of een aai over de bol gebeurt spontaan tijdens deze gesprekjes. 
  
Persoonlijke competentie 
"De beroepskrachten sluiten aan bij de wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 
activiteiten." 
  
Observatie: Op deze vakantiedag zijn de meeste kinderen de hele dag aanwezig. De kinderen 
mogen tijdens de observatie zelf kiezen wat zij willen doen. Gedurende de dag wordt door de 
beroepskrachten aan de kinderen gevraagd wat zij graag willen doen op deze vrije dag. Tijdens  
de observatie is de sfeer ontspannen en zijn verschillende groepjes kinderen lekker bezig.  
Er wordt gebouwd, gespeeld met een zachte bal en geknutseld. De beroepskracht is bezig met 
wat werkzaamheden in de keuken en gaat geregeld even bij een groepje kinderen langs. Ze praat 
even met ze over wat zij aan het doen zijn, maakt een grapje, kijkt even mee. De kinderen weten 
de beroepskrachten ook zelf te vinden voor een vraag of een verhaal. 
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Sociale competentie en normen en waarden 
"Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-/contactgelegenheid. De beroepskracht moedigt aan tot 
dialoog en uitwisseling tussen kinderen." 
  
Observatie: De beroepskracht moedigt samenspel aan tussen groepjes die zichzelf vormen. 
Vriendjes krijgen de gelegenheid zich samen terug te trekken en een spel op te zetten, 
bijvoorbeeld samen een bouwwerk maken. 
  
De pedagogische praktijk voldoet aan de eisen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
• Observaties (op de groep) 
• Pedagogisch beleidsplan (januari 2015) 
• Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar, januari 2015. 
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Personeel en groepen 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG's), passende 
beroepskwalificatie, de opvang in groepen, de beroepskracht-kindratio en het gebruik van de 
Nederlandse taal. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De VOG van de houder is opnieuw ingediend vanwege een overname na faillissement. De nieuwe 
houder is dezelfde natuurlijk persoon als de oude houder. De rechtsvorm van Sunny Garden is 
echter gewijzigd naar een Eenmanszaak. De houder heeft een VOG natuurlijk persoon aangeleverd 
die aan de eisen voldoet. 
  
De aanwezige beroepskracht (locatieverantwoordelijke) heeft een geldige VOG. De tweede 
aanwezige beroepskracht had geen geldige VOG op locatie. Er was alleen een aanvraagformulier 
aanwezig van januari 2015. 
  
De locatieverantwoordelijke heeft de VOG van de tweede beroepskracht na de inspectie aan de 
toezichthouder toegestuurd. De VOG is afgegeven op 3-3-2015, na de inspectiedatum. Een 
beroepskracht (of andere persoon) mag pas op de groep aanwezig zijn wanneer een geldige VOG  
is afgegeven aan de houder. 
  
Het beleid van de houder omtrent de verklaringen omtrent het gedrag voldoet niet aan de eisen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

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. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Passende beroepskwalificatie 

 
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen. 
  
Sunny Garden heeft een stagiaire die een praktijkovereenkomst heeft voor een BBL stage.  
Zij wordt structureel ingezet als BOL stagiaire - buiten de beroepskracht-kindratio en zonder 
arbeidsovereenkomst. De houder vertelt tijdens de inspectie dat deze stagiaire echter wel eens  
in wordt gezet binnen de beroepskracht-kindratio. De stagiaire heeft al wel een SPW3 diploma.  
De toezichthouder heeft de houder laten weten dat een stagiaire alleen binnen de beroepskracht-
kindratio als BBL'er mag worden ingezet wanneer er een arbeidsovereenkomst is van minimaal  
21 uur. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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Opvang in groepen 

 
De Kidzklup 1 wordt opgevangen in twee basisgroepen van maximaal 20 kinderen per groep. 
Tijdens de inspectie was er een basisgroep van 13 kinderen aanwezig. 
  
De opvang in groepen voldoet aan de eisen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens het inspectiebezoek werden de 13 aanwezige kinderen opgevangen door  
2 beroepskrachten. 
  
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
De voorgeschreven voertaal - Nederlands - wordt gebruikt. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties (op de groep) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten en stagiaires, houder) 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen 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 en de meldcode kindermishandeling. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Op de groep worden de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid bekeken. De risico-
inventarisaties zijn recent uitgevoerd. Een plan van aanpak is aanwezig en de beroepskrachten 
voeren in de praktijk de maatregelen uit volgens de afspraken. 
  
Er is nog geen voltooide risico-inventarisatie voor de nieuw te starten groep Holbeintjes. Deze dient 
te zijn afgerond voordat de kinderen gebruik gaan maken van deze ruimte. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van juli 2013 van de branche organisatie 
kinderopvang wordt gebruikt. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de afspraken en weten 
wie zij aan moeten spreken bij vragen binnen de eigen organisatie. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties (op de groep) 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Meldcode kindermishandeling 
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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 bestaande groep Kidzklup 1 is ingericht met verschillende speelhoeken. Er is bijvoorbeeld een 
autohoek, een bouwhoek, een open kast met boeken en spelmaterialen en een computerhoek. 
  
De nieuwe groep voor de Holbeintje is ingericht voor kinderen van 4 tot en met ongeveer 7 jaar.  
Er zijn duidelijke speelhoeken aanwezig. Er is een aparte knutselruimte ingericht. 
  
De binnenruimte voldoet aan de eisen. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
De kinderen van de BSO gebruiken regelmatig het dakterras om te spelen. Ook wordt er veel in de 
directe omgeving gespeeld op verschillende speelterreintjes. 
  
De buitenruimte voldoet aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties (op de groep) 
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Ouderrecht 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor het instellen van een oudercommissie, het 
reglement van de oudercommissie en de informatieverstrekking aan ouders. 
De Wet klachtrecht cliënten zorgsector stelt eisen aan het kindercentrum. Het gaat hier om een 
klachtenregeling met waarborgen voor een onafhankelijke afhandeling en het vastleggen in een 
openbaar verslag. De Wet kinderopvang stelt eisen aan het treffen van een klachtenregeling voor 
  
  
 
Informatie 

 
De ouders worden door Sunny Garden geïnformeerd via de volgende bronnen: 
 
• Website Sunny Garden 
• Informatiebrochure KDV/BSO 
• Pedagogisch beleidsplan 

 
Op de website van Sunny Garden is een GGD inspectierapport geplaatst van 17-9-2013. Er zijn 
sindsdien bij de BSO nog twee inspecties uitgevoerd op 29-10-2014 en op 2-2-2015. Het meest 
recente GGD inspectierapport is niet op de website geplaatst. 
  
De ouderinformatie voldoet niet aan de eisen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig 
mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt 
de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel 
toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Oudercommissie 

 
De locatieverantwoordelijke geeft aan dat er voldoende ouders zijn gevonden om te gaan starten 
met een oudercommissie van KDV en BSO. Voor de BSO hebben twee ouders zitting in de 
oudercommissie. De eerste vergadering is gepland in maart 2015. 
  
Het functioneren van de oudercommissie zal tijdens het eerstvolgende reguliere onderzoek worden 
meegenomen. 
 
 
Klachten 

 
Sunny Garden is aangesloten bij de externe klachtencommissie SKK. De klachtenregeling staat 
beschreven op de website van Sunny Garden. Vanwege het faillissement en de houderwijziging is 
de aansluiting korte tijd stop gezet door de SKK. Deze is inmiddels weer geactiveerd, zoals op de 
website van de SKK te zien is. 
  
De houder heeft een klachtenjaarverslag over 2013 opgesteld en aan de toezichthouder  gezonden. 
Het jaarverslag betreft de klachtenregeling voor ouders en voor de oudercommissie en voldoet aan 
de eisen. 
  
Van de SKK heeft Sunny Garden bericht gehad dat er geen klachten tegen Sunny Garden zijn 
behandeld door de klachtencommissie. 
  
De klachtenregeling voldoet aan de eisen. 
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Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
• Reglement oudercommissie 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website 
• Klachtenregeling 
• Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (2013) 
• Klachtenregeling oudercommissie 
• Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2013) 
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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) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 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) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 de houder is bij het indienen van de aanvraag tot registratie 
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) 

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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 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) 

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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers 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 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 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 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 onder f Besluit registers 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 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(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 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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. 
(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 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 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 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 

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) 

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) 

De buitenspeelruimte 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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(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 niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(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 niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(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) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Sunny Garden (Kidzclup1) 
Aantal kindplaatsen : 40 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Sunny Garden 
Adres houder : Generaal Overakkerstraat 20 
Postcode en plaats : 1318CM ALMERE 
Website : www.sunny-garden.nl 
KvK nummer : 50402552 
 
 

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 : 26-02-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 20-03-2015 
Vaststelling inspectierapport : 08-04-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 08-04-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-04-2015 

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. 
 

Almere, 30-3-2015 
Onderwerp: Zienswijze Sunny-Garden op het concept rapport BSO  
Na het rapport te hebben ontvangen zijn de punten die benoemd worden in het rapport 
aangepast, hieronder zal ik daar een beschrijving van geven. 
Pedagogisch beleidsplan: 
• In ons pedagogisch beleidsplan staat nu omschreven hoe we er vorm aan geven indien er 

slecht 1 beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
In ons pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe we er vorm aan geven indien er slecht 1 
beroepskracht wordt ingezet in afwijking van de beroepkracht-kindratio. 
• De wijze waarop kinderen kunnen wennen hebben we omschreven in een protocol: “Wennen 

op de BSO”. Deze is ook in het pedagogisch beleidsplan bijgeschreven. 
VOG : 
• Door alle hectiek omtrent de doorstart is het ons ontschoten om de nieuwe VOG’s aan te 

vragen. Zij waren beide nog in het bezit van een oude VOG. Direct na de inspectie is dit 
gebeurd. 

Risico inventarisatie Holbein: 
• We gaan starten met Holbein op de edvard munchweg na de paasdagen. Op Dinsdag 7 April 

2015 gaan we daar starten. De risico inventarisatie is af en besproken met het team. 
• De aanvraag voor het uitschrijven van de vestiging aan de holbeinstraat is inmiddels 

verstuurd. 
Ouderinformatie: 
• Inmiddels zijn beide inspectierapporten op de site geplaatst.Stagiaire 
De stagiaire: 
  
die wordt benoemt in het conceptrapport van het KDV loopt stage op de BSO en niet op het KDV. 
Zij werd een enkele keer intallig ingezet, vanaf heden is dit niet meer het geval. Zij staat alleen 
nog boventallig naast een gediplomeerde pedagogisch leid(st)er. 
  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 
 

 


