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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 aangekondigd nader onderzoek. 
Het onderzoek heeft zich beperkt tot het beschouwen van relevante documenten en 
de informatievoorziening van de organisatie. 

 
Beschouwing 
Op 14 april 2016 heeft er een reguliere inspectie plaatsgevonden op de BSO van Sunny Garden aan 
de Edvard Munchweg in Almere. Tijdens de inspectie zijn er een aantal overtredingen 
geconstateerd. Het pedagogisch beleidsplan bleek niet volledig te zijn en de interne en externe 
klachtenregeling was niet volgens de de wettelijke vereisten van 1 januari 2016.   
De houder heeft inmiddels de documenten aangepast. Deze voldoen nu.   

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de reguliere inspectie op 14 april 2016 blijkt eht volgende:   
"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. 
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".  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan is aangepast met het juiste kindaantal. Op de Holbeintjes kunnen 
maximaal 16 kinderen opgevangen worden, in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. Op de Kidzclup1 (2e 
verdieping) kunnen maximaal 40 kinderen opgevangen worden, hier komen kinderen in de leeftijd 
van 8 t/m 12 jaar.  
Ondersteuning van de beroepskrachten gebeurt in de vorm van andere collega's of personeel van 
kantoor, die ook gevestigd is in het pand. Geen beroepskracht is alleen in het pand aanwezig. Op 
onze vestiging zijn de pedagogisch medewerk(st)ers nooit alleen in het pand aanwezig. Dit omdat 
we het pand delen met onze Kinderopvang. Pedagogisch medewerk(st)ers sluiten altijd aan het 
einde van de dag met zijn tweeën af. Ook is er op elke dag van de week iemand van kantoor 
aanwezig. Op de buitenschoolse opvang werken we op 10 kinderen met één pedagogisch 
medewerk(st)er" (pedagogisch beleidsplan) . 
Het interne als de externe wenbeleid voor kinderen is beschreven.  
Het pedagogisch beleidsplan is op de onderdelen aangepast en inmiddels volledig. Er wordt aan de 
gestelde voorwaarden voldaan.  
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch beleidsplan (mei 2016) 
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Ouderrecht 

 
Uit het inspectierapport van 14 april blijkt het volgende:  
"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. 
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.  
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". 
  
 
Informatie 
 
De interne klachtenregeling en aansluiting bij de Geschillencommissie staat op de website. Ouders 
kunnen hier kennis van nemen. De informatie is actueel. Er wordt aan de gestelde voorwaarden 
voldaan. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De interne klachtenregeling is schriftelijk vastgelegd. Het document beschrijft de stappen en de 
termijnen van de klachtenprocedure. Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan.   
 
Gebruikte bronnen: 
  Website 
  Klachtenregeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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 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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

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) 

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) 
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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 : 12-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport :  
 
 

 


