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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.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 
inspectie-activiteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties, of indien hier een andere 
aanleiding voor is.

Beschouwing
Algemene informatie 

KDV en BSO Sunny Garden zijn gevestigd aan de Edvard Munchweg in Almere. KDV Sunny Garden 
in Almere is geopend in 2012. In juni 2014 werd op verzoek van de gemeente een vervroegd 
regulier onderzoek uitgevoerd vanwege een dreigend faillissement. 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. De BSO aan het Enschedepad blijft open en was niet betrokken bij het faillissement 
vanwege een andere houder. De houder vangt op deze locatie (Edvard Munchweg 115) maximaal 
33 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar op 3 verschillende groepen. Op deze locatie zijn er twee BSO 
groepen. Een groep van 4-7 jaar en een groep van 8-12 jaar. Elke groep heeft zijn eigen 
speelmateriaal, afgestemd op zijn leeftijd.

Inspectiegeschiedenis 

* 20-6-2013 - inspectie voor registratie, advies opnemen in het landelijk register (overtreding 
pedagogisch beleidsplan en ouderrecht)
* 15-010-2013 - inspectie na registratie (advies geen handhaving, bovenstaande documenten zijn 
aangepast)
* 29-10-2014 - regulier onderzoek (advies handhaving. Meldcode voldoet niet)
* 2-2-2015 - nader onderzoek (advies geen handhaving. Meldcode kindermishandeling is 
aangepast)
* 26-02-2015 - reguliere inspectie (advies handhaving)

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.

* 26-05-2015 - nader onderzoek. 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 werd wederom handhaving. Daar het om 1 voorwaarde ging, heeft de 
gemeente ervoor gekozen om dit mee te nemen in het jaarlijkse onderzoek.

Op 5 oktober 2015 De houder heeft bij de gemeente Almere een verzoek ingediend tot uitbreiding 
van het aantal kindplaatsen van 40 naar 56. Er is tijdens dit incidenteel onderzoek geen bezwaar 
gevonden om tot deze uitbreiding over te gaan.

Huidige inspectie
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Tijdens de inspectie blijkt dat de pedagogische praktijk goed is. De beroepskrachten zijn goed op 
de hoogte van het pedagogisch beleidsplan en de protocollen inzake veiligheid en gezondheid. Dit 
geldt ook voor de Meldcode. Vanuit de organisatie wordt hier voldoende aandacht aan besteedt.

De toezichthouder heeft desondanks wat overtredingen geconstateerd. Dit betreft het domein 
Pedagogisch beleidsplan (ontbrekende voorwaarden) en ouderrecht. De toezichthouder adviseert 
handhaving. 

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Volgens het pedagogisch beleidsplan kunnen er 26 kinderen op de 1e etage en 40 opde 2e etage. 
Bijelkaar is dit 66 kindplaatsen. Dit is niet conform de registratie. De houder dient dit aan te 
passen. Leidend is de gebruikersvergunning.

"Er zijn drie geschakelde ruimtes beschikbaar van respectievelijk 33,8 m2, 46,6 m2 en 13,1 m2. 
Totaal is dit 93,5 m2. Er zouden 26 kinderen opgevangen mogen worden. Gezien de 
gebruikersvergunning kunnen minder kinderen opgevangen worden. Er mogen in totaal 
tegelijkertijd maximaal 40 personen aanwezig zijn. Aangezien er ook een peutergroep op deze 
verdieping zit en er beroepskrachten aanwezig zijn, is een kindaantal van 16 kinderen voor de BSO 
reeël". Inspectierapport 15 oktober 2015



5 van 23
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 14-04-2016
BSO Sunny Garden (Kidzclup1) te ALMERE

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

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. Om een helder beeld te krijgen van beleid, 
visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Tijdens deze 
inspectie is het pedagogisch beleidsplan van BSO Sunny Garden beoordeeld.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de volgende visie: "We willen een fijne plek creëren voor 
kinderen waar een basis gelegd wordt voor een gezonde ontwikkeling en die uitnodigt tot spelen, 
ontdekken en ontwikkelen. De Pedagogisch medewerkers hebben tot taak om kinderen hierin te 
stimuleren. Daarbij zorgen onze Pedagogisch medewerkers ervoor dat de kinderen zich vertrouwd 
en veilig kunnen voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook daagt Sunny-Garden de 
kinderen voortdurend uit om te blijven ontdekken, verkennen en te onderzoeken. Ook brengen wij 
kinderen bij dat respect voor elkaar belangrijk is. Want groeien doe je met elkaar".

De vier opvoedingsdoelen worden concreet en observeerbaar beschreven. Het betreft 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. Deze vier opvoedingsdoelen worden 
weer gesplitst in andere doelen, zoals onder andere individualiteit, zelfstandigheid, keuzes leren 
maken en lichamelijke ontwikkeling.

De werkwijze, een dag op de BSO bij Sunny Garden wordt concreet beschreven. De maximale 
groepsomvang en de leeftijden worden benoemd. Sunny Garden heeft twee basisgroepen. De 
Holbeintjes voor de leeftijd 4-7 jaar voor maximaal 26 kinderen. En de Kidzclup voor kinderen in de 
leeftijd van 8-12 jaar voor maximaal 40 kinderen. Volgens de registratie mogen er 56 kinderen 
opgevangen worden. De aantallen, aangegeven in het pedagogisch beleidsplan, zijn 66. Dit getal 
komt niet overeen met elkaar. 

De kinderen verlaten de basisgroep wanneer zij buiten spelen. Dit kan op het dakterras, maar in de 
praktijk wordt er meer gebruik gemaakt van omliggende speelvelden. Tijdens vakantiedagen 
ondernemen de kinderen diverse uitstapjes. Ouders worden hier ruim van te voren van op de 
hoogte gebracht.

De houder beschrijft de mogelijkheden voor ouders om extra dagdelen af te nemen.

In het pedagogisch beleidsplan van januari 2015 beschrijft de houder niet hoe ondersteuning wordt 
gegeven aan de beroepskrachten in hun werkzaamheden op de groep. Er wordt niet beschreven 
hoe er ondersteuning plaatsvindt wanneer een beroepskracht alleen in het pand aanwezig is. 
Tenslotte wordt er niet aangegeven hoe een kind kan wennen op de groep, hetzij intern of extern. 
  

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 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)
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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)

  

Pedagogische praktijk

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (December 2014). Bij het beoordelen van de 
observaties is uitgegaan van 4 basiscompetenties vanuit de Wet Kinderopvang, waaraan de 
pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk emotionele veiligheid, persoonlijke 
competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden. De illustraties zijn 
bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te 
geven.

De pedagogische observatie heeft op een donderdagmiddag op beide groepen plaatsgevonden.

Uitvoering pedagogische beleidsplan
De beroepskrachten weten wat de vier opvoedingsdoelen inhouden en handelen conform het 
pedagogisch beleidsplan. Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij het beleidsplan 
hebben gelezen en dat zij over het algemeen dezelfde informatie geven aan de toezichthouder.

Emotionele veiligheid
De kinderen hebben een vertrouwde relatie met de beroepskrachten.  
Observatie: De beroepskrachten laten de kinderen dat zij hen accepteren zoals zij zijn. Ze geven 
complimenten, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact, troosten en treden bemoedigend op 
wanneer zij dat nodig hebben. Bijvoorbeeld, toen de groep gesplitst werd. De jonge BSO kinderen 
gingen naar hun eigen groep en de oudere BSO kinderen bleven in hun eigen groepsruimte. Een 
jongen moest huilen omdat hij liever bij zijn zus wilde blijven. De beroepskracht zag dit en 
troostte het kind. Ze zei tegen hem dat zijn zus wat later bij hem op de groep langs zou komen. Ze 
vroeg of dit goed was. Hij knikte, waarop de beroepskracht zei, "dat is afgesproken, geef elkaar 
een dikke knuffel nog". Het verdriet van het kind was weg en hij ging met zijn groep mee. 

Observatie: Er werd een verjaardag op deze dag gevierd. Het kind mocht op een stoel gaan staan. 
Alle kinderen en beroepskrachten gingen verjaardagsliedjes voor de jarige zingen. De 
beroepskracht vertelde dat het kind zelf zijn verjaardag wilde vieren, omdat hij graag geknuffeld 
wilde worden door iedereen. Iedereen moest daar om lachen. Een van de beroepskrachten had een 
verjaardagsposter voor de jarige gemaakt en op de deur geplakt. Het was een poster met 
voetbalspelers. Nadat hij een cadeautje had uitgezocht mocht hij trakteren. De kinderen kregen 
chips. Na het eten van de chips, gingen de kinderen buiten spelen. 

Persoonlijke competentie
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Kinderen hebben de mogelijkheid om leerervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting.
Observatie: Op beide groepen is er een diversiteit aan speelmateriaal voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Voor elk kind is er iets te spelen. De kinderen kiezen zelf waar zij mee willen 
spelen. Dit kunnen zij kenbaar maken op het bord. Op het bord staan verschillende onderdelen 
aangegeven (vrij spel). De kinderen kunnen hun foto daarbij zetten. Wanneer het mooi weer is, 
gaan de groepen naar buiten. Op de dag van inspectie was dat ook het geval (groepsactiviteit). 
Voor elk kind is er een activiteit dat past bij zij interesse en energieniveau.

Sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Observatie: De kinderen zijn zelfstandig aan het spelen. Een van de kinderen is verdrietig en zit 
alleen op de bank. De stagiaire ziet dat en vraagt het kind wat er is. Het kind vertelt dat wat er aan 
de hand is. De stagiaire hoort haar aan en loopt naar de groep kinderen die vervelend tegen haar 
deden. Zij spreekt hen aan op hun gedrag. Het kind dat verdrietig was, staat op en gaat daarna 
een ander spel spelen. Zij voelde zich gehoord en er werd actie ondernomen. 

Observatie: De beroepskracht gaat samen met een aantal andere kinderen 'mens erger je niet' 
spelen. Ze vraagt nog aan andere kinderen wie er mee wil spelen. Er schuiven een aantal kinderen 
aan. Een van de kinderen gaat bij haar op schoot zitten. De kinderen geven aan dat zij het gezellig 
vinden. De kinderen gaan helemaal op in het spel. Een van de kinderen zegt, "juf u zit nu helemaal 
in de problemen'. Een van de kinderen die staat te kijken, mag van de beroepskracht ook het 
dobbelsteen gooien. Zij laat haar ook onderdeel van het spel zijn. Het kind gooit een '6'. De 
beroepskracht zegt tegen haar, 'jij brengt geluk". Iedereen moet lachen.   

Waarden en normen
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
Observatie: Een kind is aan het rennen in de groepsruimte. De beroepskracht vraagt aan het kind 
of er hier gerend mag worden. Ze zegt, "mogen wij hier rennen". Het kind geeft aan dat dat niet 
mag. 

Observatie: Regels zijn opgehangen in de gang en in de groepsruimte. Er zijn tafelregels en regels 
over hoe men zich op de groep hoort te gedragen. De kinderen worden bewust gemaakt van hun 
gedrag. Wanneer de kinderen van school komen weten zij dat ze hun handen eerst moeten wassen 
voordat zij aan tafel gaan zitten. Tijdens de observatie blijkt dat de kinderen dit ook doen.

Conclusie: De toezichthouder concludeert dat de vier opvoedingsdoelen voldoende in de praktijk 
ten uitvoer worden gebracht.   

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)


Observaties (pedagogische observatie, binnen en buitenruimte en de looproute naar het 
speelveld)

 Pedagogisch beleidsplan (januari 2015)
 veldinstrument pedagogische praktijk
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Personeel en groepen

Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers alsmede eventuele stagiaires gecontroleerd 
op een passende beroepskwalificatie (leerwerkovereenkomst) en een geldig verklaring omtrent het 
gedrag.

De beroepskracht- kind-ratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de theorie overeenkomt met de praktijk.

Eveneens is binnen dit domein getoetst of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.

Verklaring omtrent het gedrag

De beroepskrachten beschikken allen over een verklaring omtrent het gedrag dat is afgegeven na 1 
maart 2013. De verklaringen zijn gescreend en afgegeven op de juiste functie-aspecten. De 
verklaringen voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

De toezichthouder merkt op dat de stagiaire oriënterend voor 2 weken op het kindercentrum stage 
heeft gelopen. Zij hoefde geen verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie

De beroepskrachten beschikken allen over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao 
kinderopvang is opgenomen. De stagiaire beschikt over een leerwerkovereenkomst. Er wordt aan 
de wettelijke voorwaarden voldaan.

Opvang in groepen

Er zijn twee basisgroepen.
 De Holbeintjes maximaal 16 kinderen
 De Kidzklup maximaal 40 kinderen (40= inclusief volwasenen!)
De kinderen van de Holbeintjes wachten wanneer zij uit school komen in de groepsruimte van de 
Kidzclup. Hier drinken en eten de kinderen iets. Wanneer zij compleet zijn, gaan zij naar hun eigen 
ruimte. Er wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan.

Beroepskracht-kindratio

Ten tijde van de inspectie was de beroepskracht kind ratio goed. Er stonden op beide groepen twee 
beroepskrachten met 16 (Kidzclup) en 13 kinderen (Holbein).

Wanneer de kinderen van school worden gehaald, wordt een beroepskracht van het dagverblijf 
naar de BSO geroepen. Zij valt tijdelijk in, omdat de kleine kinderen dan nog slapen. De BSO 
beroepskrachten zijn met de auto andere kinderen van school gaan halen.

Bij binnenkomst van de toezichthouder stond 1 beroepskracht met een stagiaire op de groep. Dit 
waren kinderen die al van school waren gehaald. Dit waren 11 kinderen. De afwijking duurde 
echter niet meer dan een half uur. Ondersteuning was in het pand aanwezig, indien dit nodig was 
geweest.

Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Op de BSO wordt er Nederlands gesproken en zijn de documenten in de Nederlandse taal 
geschreven. Er wordt aan de gestelde voorwaarde voldaan.
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Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beleidsmedewerker)
 Interview anderen (beroepskrachten)


Observaties (pedagogische observatie, binnen en buitenruimte en de looproute naar het 
speelveld)

 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten)
 Diploma's beroepskrachten (beroepskrachten)
 Presentielijsten (week 15)
 Personeelsrooster (week 15)
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Veiligheid en gezondheid

Binnen dit domein zijn de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid getoetst op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gecontroleerd of de datum van de inventarisatie en of de inhoud van 
het plan van aanpak de huidige situatie betreft. In de praktijk wordt getoetst naar de kennis van 
de beroepskrachten met betrekking tot de risico inventarisaties en de mogelijkheden die worden 
geboden om kennis ervan te kunnen nemen.

Ook is binnen dit domein de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bekeken. In de 
praktijk is getoetst naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de Meldcode en de 
mogelijkheden om kennis te kunnen nemen van de Meldcode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder inventariseert de risico's middels een eigen model van de zgn. 'bolletjeslijsten' van het 
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid en Consument Veiligheid en Gezondheid. De inventarisatie 
heeft op 19 februari 2016 plaatsgevonden.

De veiligheidsrisico's worden beschreven op de thema's: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. De gezondheidsrisico's 
worden beschreven op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.

Steekproefsgewijs zijn er een aantal risico's op de groep gecontroleerd en nagekeken of het plan 
van aanpak klopt. De risico's met de maatregelen op papier, kloppen met de praktijk. Een aantal 
voorbeelden zijn:
 kinderen met hesjes naar buiten laten gaan (onder begeleiding)
 kinderen worden gewaarschuwd bij het rennen op de groep
 etenswaren worden gecodeerd in de koelkast
 diverse pictogrammen op verschillende plekken over hoe je handen wast 
 bij binnenkomst wordt gecontroleerd of de kinderen handen hebben gewassen
 spullen van beroepskrachten worden meteen bij binnenkomst opgeborgen
Tijdens werkoverleggen worden de beroepskrachten geattendeerd op de nieuwe risico 
inventarisatie. Deze stukken zullen in augustus 2016 geëvalueerd worden. Mocht er nog iets 
gewijzigd moeten worden, dan kan dat.

De toezichthouder concludeert op grond van de observatie op de groep en uit het gesprek met de 
beroepskrachten, dat zij voldoende op de hoogte zijn van de veiligheid- en gezondheidsbeleid en 
dit op een juiste wijze in de praktijk brengen.

Meldcode kindermishandeling

De houder gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld, op basis van het landelijk model versie JSO juli 2013, in opdracht van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. De sociale kaart is ingevuld. Door middel van kleine testjes 
worden de beroepskrachten getest of zij voldoende kennis hebben van de Meldcode. Uit het 
gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de meldcode waaronder het 
herkennen (signalen) van mishandeling.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)


Observaties (pedagogische observatie, binnen en buitenruimte en de looproute naar het 
speelveld)

 Risico-inventarisatie veiligheid (19 februari 2016)
 Risico-inventarisatie gezondheid (19 februari 2016)
 Actieplan veiligheid (19 februari 2016)
 Actieplan gezondheid (19 februari 2016)
 Ongevallenregistratie
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 Meldcode kindermishandeling (meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, juli 2013)
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Accommodatie en inrichting

Binnen dit domein zijn zowel de binnen – als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbare binnen- en buitenruimte per kind en de inrichting van de 
ruimten.

Binnenruimte

De Kidzclup (8-12 jaar) is ingericht met verschillende speelhoeken die zichtbaar voor oudere 
kinderen zijn. Er staan diverse stoelen en tafels. De kinderen kunnen hier eten, knutselen en 
gezelschapsspellen op spelen. Er staat een computer in de groepsruimte. Een deel van de ruimte is 
afgeschermd. Hier kunnen de kinderen voetballen. Verder staat er een bank en een televisie. De 
kinderen kunnen nog gebruik maken van de tafelvoetbal en playstation.

De Holbeintjes (4-7 jaar) heeft speelmateriaal dat gericht is op het creëren van een huiselijke 
sfeer. Het ziet er warm en knus uit. Er staat een poppenhuis met diverse accessoires. Er is een 
zichtbare huiskamerhoek en een bouwhoek. Er hangen verkleedkleding aan een rek en er is een 
aparte knutselkamer ingericht. De kinderen eten in een aparte ruimte. In deze ruimte staat een 
groot speeltoestel met een glijbaan.

De binnenruimte heeft voldoende m2 en de inrichting voldoet aan de leeftijdscategorie die daar 
opgevangen worden.

Buitenspeelruimte

De kinderen spelen in de buurt van het kindercentrum. Over de weg (aan de overkant) is er een 
speelveld. De kinderen maken hier regelmatig gebruik van. De route naar het speelveld is veilig en 
goed bereikbaar. De kinderen krijgen eerst hesjes om en lopen dan 2 aan 2 naar buiten. Er wordt 
aan de wettelijke voorwaarden voldaan. 

Gebruikte bronnen:


Observaties (pedagogische observatie, binnen en buitenruimte en de looproute naar het 
speelveld)

 interview met de beroepskracht
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Ouderrecht

Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de eisen stelt voor het instellen van een 
oudercommissie, het reglement, de samenstelling en werkwijze van de oudercommissie, en de 
informatieverstrekking aan ouders.

De Wet kinderopvang stelt eisen aan het treffen van de nieuwe klachtenregeling van de houder, 
het uitvoeren van de regeling en de aansluiting bij de geschillencommissie.

Informatie

Via de website, de informatiebrochure en het pedagogisch beleidsplan van Sunny Garden worden 
de ouders geïnformeerd over verschillende onderwerpen. Dit betreft zaken als:

 het organiseren van de kinderopvang op zodanige wijze dat dit leidt tot verantwoorde 
kinderopvang;

 het pedagogisch beleid;
 het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie; de 

groepsgrootte;
 de opleidingseisen van de beroepskrachten;
 het beleid met betrekking tot de voorwaarden waaronder en de mate waarin beroepskrachten 

in opleiding kunnen worden belast met de verzorging en opvang van kinderen;
 het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid, waaronder de risico inventarisatie;
 het te voeren beleid inzake de te gebruiken voertaal, voor zover geen Nederlands.
Het meest recente BSO inspectierapport staat op de website van Sunny garden.

De interne klachtenregeling staat beschreven. Ouders kunnen middels het formulier 
klachtenregistratie hun klacht registeren. De externe klachtenprocedure is niet actueel. De sKK is 
niet meer actief voor kindercentra. 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen 
op passende wijze onder de aandacht van ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  

Oudercommissie

Na diverse nieuwsbrieven en verzoeken is er nog steeds geen oudercommissie, geeft de 
beleidsmedewerker aan. Wanneer er geen oudercommissie is, dient de houder op andere concrete 
manieren aan te kunnen tonen hoe ouders geïnformeerd worden over onderwerpen waar een 
oudercommissie over mag adviseren.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.
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De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen 
om een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  

Klachten en geschillen 2016

Er is geen klachtenregeling waarbij de gedragscodes van de houder of werknemer van de 
kinderopvangorganisatie worden beschreven ten opzichte van een ouder of kind. De houder is geen 
lid van de geschillencommissie dat sinds 1 januari 2016 wettelijk verplicht is. 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of 
kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en 
Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het 
wettelijke adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beleidsmedewerker)
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Website (www.sunny garden.nl)
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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)

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)

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)
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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

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.
(art 1.50 lid 3 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 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, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 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)

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)

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.
(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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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 en 5 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 en 5 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 1.49 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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.
(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)

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze.
(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)

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
(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)

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 9 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)
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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 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

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 en 
lid 2 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 2 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 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
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 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 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 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 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 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 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)
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Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 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 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

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 ouders en een ieder die daarom verzoekt 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)

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : BSO Sunny Garden (Kidzclup1)
Aantal kindplaatsen : 56

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

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Flevoland
Adres : Postbus 1120
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD
Telefoonnummer : 088-0029910
Onderzoek uitgevoerd door : R. Ramsanjhal

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Almere
Adres : Postbus 200
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE

Planning
Datum inspectie : 14-04-2016
Opstellen concept inspectierapport : 06-05-2016
Zienswijze houder : 23-05-2016
Vaststelling inspectierapport : 24-05-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-05-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 24-05-2016

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.

Beste mijnheer en of mevrouw,

Naar aanleiding van ons inspectierapport daterende 14 April 2016, uitgevoerd door Mevr. R. 
Ramsanjhal, schrijf ik hier onze zienswijze.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Volgens het pedagogisch beleidsplan kunnen er 26 kinderen op de 1e etage en 40 op de 2e etage.
Bij elkaar is dit 66 kindplaatsen. Dit is niet conform de registratie. De houder dient dit aan te
passen. Leidend is de gebruikersvergunning.
"Er zijn drie geschakelde ruimtes beschikbaar van respectievelijk 33,8 m2, 46,6 m2 en 13,1 m2.
Totaal is dit 93,5 m2. Er zouden 26 kinderen opgevangen mogen worden. Gezien de
gebruikersvergunning kunnen minder kinderen opgevangen worden. Er mogen in totaal
tegelijkertijd maximaal 40 personen aanwezig zijn. Aangezien er ook een peutergroep op deze
verdieping zit en er beroepskrachten aanwezig zijn, is een kind aantal van 16 kinderen voor de 
BSO reëel". Inspectierapport 15 oktober 2015.

Toelichting Sunny Garden
In de LRK staat inderdaad 56 kindplaatsen vermeld voor beide BSO groepen. We zullen het kind 
aantal van 26 kinderen, op de 1e verdieping aanpassen naar 16, in het pedagogisch beleidsplan. 
Ondanks het feit dat conform de gebruikersvergunning er totaal 40 personen maximaal aanwezig 
mogen zijn (incl. personeel). Voor kdv bevindt zich 1 groep op de 1e verdieping waar maximaal 16 
kinderen opgevangen mogen worden. Conform LRK zijn dit er 12, waardoor er formeel nog 28 
personen aanwezig mogen zijn.
Daarnaast zullen we een wijzigingsaanvraag indienen bij het LRKP om het aantal kindplaatsen op 
de BSO te verhogen van 56 naar 64. Zodra dit definitief is zullen wij het PB wederom aanpassen.

Er zijn inderdaad 3 geschakelde ruimtes. Echter is de oppervlakte van de 2e ruimte geen 46,6 m2 
maar 41 m2. Verder is er ook geen rekening gehouden met de extra ruimte voor de kdv groep ad 
13,1 m2. Daarom hebben wij ter verduidelijking in de bijlage een overzicht bijgevoegd van alle 
oppervlakten van de groepen op de 1e verdieping incl. m2 en maximaal toegestane kinderen.

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

In het pedagogisch beleidsplan is het aantal kinderen op te vangen op Holbein aangepast naar 16.
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
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peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze
waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden
(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)

Inmiddels zijn al deze punten aangepast in ons pedagogisch beleidsplan, zie bijlage.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen
op passende wijze onder de aandacht van ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Bij onze aanmelding bij de geschillencommissie in januari 2016, is er het één en ander misgegaan. 
Inmiddels is dit hersteld en zijn we aangesloten bij de geschillencommissie. Zie bijlage.
De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
OF
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen
om een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Helaas hebben we tot op heden geen oudercommissie kunnen instellen, tot groot verdriet van ons 
zelf. We hebben in iedere nieuwsbrief die we uitdeden een oproep aan ouders gedaan. Ook 
hebben we in het pand flyers hangen met de oproep om bij ons in de oudercommissie te komen. 
Na de inspectie van de GGD op ons KDV hebben we besloten wederom ouders persoonlijk te 
vragen om deel te nemen aan onze oudercommissie. Met een beetje geluk hebben we drie ouders 
bereid gevonden om deel te nemen. Wij hopen dan ook voor de zomervakantie onze 
oudercommissie aan iedereen te mogen voorstellen.


