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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Aanleiding van het nader onderzoek
Op verzoek van de gemeente vond op 26-02-2015 een vervroegd regulier onderzoek plaats
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.
Van één van de beroepskrachten is tijdens de inspectie geen VOG aanwezig.
Op de website staat niet het meest recente GGD-inspectierapport.

Huidig onderzoek
Op 26-05-2015 werd het huidige nader onderzoek onaangekondigd uitgevoerd. Er werd een
bezoek gebracht aan de BSO. Hierbij werden de geconstateerde zaken, zoals hierboven
beschreven, opnieuw gecontroleerd.
Conclusie: de geconstateerde overtredingen zijn opgelost op één punt na:
•

Op de website staat een inspectierapport van 17-09-2013. Dit is niet het meest recente
inspectierapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
BSO Sunny Garden heeft in het LRKP 40 kindplaatsen. Dit moet gewijzigd worden in 56, aangezien
er een nieuwe groep is geopend. de houder geeft aan hiervoor een verzoek te hebben ingediend
bij de gemeente. Tot de tijd dat de wijziging is doorgevoerd in het LRKP mogen er maximaal
40 kinderen aanwezig zijn op de BSO.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens het reguliere onderzoek op 26-02-2015 werd het volgende geconstateerd:
"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)."

Pedagogisch beleid
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangevuld. Op 01-05-2015 is het pedagogisch
beleidsplan aan de toezichthouder gestuurd. De ontbrekende punten zijn aan het pedagogisch
beleidsplan toegevoegd.
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de eisen.
Gebruikte bronnen:
•
Pedagogisch beleidsplan (april 2015)
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Personeel en groepen
Tijdens de reguliere inspectie op 26-02-2015 werd het volgende geconstateerd:
"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 03-03-2015, na de inspectiedatum. Een beroepskracht (of andere persoon) mag pas op de
groep aanwezig zijn wanneer een geldige VOG is afgegeven aan de houder."
"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 weleens
wordt ingezet 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 beroepskrachtkindratio als BBL'er mag worden ingezet wanneer er een arbeidsovereenkomst is van minimaal
21 uur."

Verklaring omtrent het gedrag
De VOG van de tweede beroepskracht is na de inspectiedatum afgegeven en aan de toezichthouder
gestuurd. De leidinggevende zegt toe dat er in het vervolg op toegezien zal worden, dat een
beroepskracht (of stagiaire) pas zal starten met de werkzaamheden wanneer de VOG binnen is.
De VOG's voldoen aan de voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie
De betreffende BOL-stagiaire is inmiddels niet meer werkzaam bij Sunny Garden. De
leidinggevende geeft aan geen BOL-stagiaires meer binnen de beroepskracht-kindratio in te zetten.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (leidinggevende)
•
Verklaringen omtrent het gedrag
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Veiligheid en gezondheid
Tijdens het laatste reguliere onderzoek op 26-02-2015 werd geconstateerd, dat er voor de nieuwe
BSO-groep "De Holbeintjes" nog geen risico-inventarisatie was uitgevoerd.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Voor de nieuwe BSO-groep is inmiddels een risico-inventarisatie veiligheid opgesteld. De risico's
zijn omschreven voor alle voor de kinderen toegankelijke ruimten en voldoet aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen:
•
Risico-inventarisatie veiligheid (maart 2015)
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Ouderrecht
Tijdens de reguliere inspectie op 26-02-2015 werd het volgende geconstateerd:
"Op de website van Sunny Garden is een GGD-inspectierapport geplaatst van 17-09-2013.
Er zijn sindsdien bij de BSO nog twee inspecties uitgevoerd op 29-10-2014 en op 02-02-2015.
Het meest recente GGD-inspectierapport is niet op de website geplaatst."

Informatie
De leidinggevende heeft in een e-mail van 01-05-2015 laten weten, dat de meest recente
inspectierapporten op de website zijn geplaatst. Op de website onder het kopje 'Info Inspectierapporten' is voor de BSO aan de Edvard Munchweg echter het inspectierapport van
17-09-2013 te vinden. Het meest recente onderzoek vond plaats op 26-02-2015.
De ouderinformatie voldoet niet aan de eisen.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

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)

7 van 9
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 26-05-2015
BSO Sunny Garden (Kidzclup1) te ALMERE

Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013. 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)

Passende beroepskwalificatie
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)

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)

Ouderrecht
Informatie
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen

: BSO Sunny Garden (Kidzclup1)
: 40

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

Sunny Garden
Generaal Overakkerstraat 20
1318CM ALMERE
www.sunny-garden.nl
50402552

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
A Lems

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Almere
: Postbus 200
: 1300AE ALMERE

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

26-05-2015
Niet van toepassing
11-06-2015
11-06-2015

: 11-06-2015
:
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