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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.
In dit nader onderzoek zijn de items waaraan tijdens de reguliere inspectie van 23 februari niet aan 
werd voldaan, opnieuw beoordeeld. De overtredingen betrof de domeinen Pedagogisch klimaat en 
accommodatie en inrichting. Naar aanleiding van de handhavingsbrief van de gemeente heeft de 
houder tot 11 mei een hersteltermijn gekregen. 

Beschouwing
Tijdens de inspectie blijkt dat de houder het pedagogisch beleidsplan heeft aangevuld met de 
ontbrekende wettelijke voorwaarden. De voorwaarden zijn concreet en observeerbaar beschreven. 
De buitenspeelruimte is veranderd. De houder heeft de plastic speeltoestellen verwijderd (tuinhuis 
en glijbaan onder andere). De houder heeft aangegeven dat hij een nieuw speeltoestel zal 
plaatsen. De keus is echter nog niet gemaakt. De houder wil dat het personeel hier ook een 
bijdrage in levert. Doordat de houder over mobiele speelmateriaal beschikt, acht de toezichthouder 
de wettelijke voorwaarde voor nu voldoende. Tijdens de eerst volgende reguliere inspectie zal er 
opnieuw naar de inrichting van de buitenruimte gekeken worden. 

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

Pedagogisch klimaat

Inspectierapport 23 februari 2016:

"Over de volgende 2 voorwaarden kan de toezichthouder geen informatie vinden:

* op welke manier de beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen signaleren 
en hoe zij ouders hiervan op de hoogte stellen en
* op welke wijze de beroepskrachten uitgerust worden om bovenstaande taak uit te voeren.

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan het volgende: "Als er problemen zijn met de 
kinderen, overleggen de leidsters met de ouders en de leidinggevende wat de beste weg is. Naast 
de kennis en ervaring van de leidsters is het af en toe ook nodig andere deskundigen te betrekken 
bij problemen met de kinderen (zie sociale kaart)". Er wordt niet beschreven op welke manier
problemen worden gesignaleerd en hoe de ouders vervolgens worden doorverwezen. De manier 
waarop hoort observeerbaar en concreet beschreven te worden. Dit geldt ook voor de tweede 
voorwaarde. Er wordt ook hierbij niet aangegeven hoe de beroepskrachten ondersteund worden in 
hun doorverwijzende en ondersteunende taak. Tijdens het gesprek met de locatiemanager vertelt 
zij, dat de kinderen 1x in de 4 maanden geobserveerd worden. Gedurende het jaar worden de 
kinderen op de 4 competenties gevolgd. Met de ouders wordt 1x per jaar een 10 minutengesprek 
georganiseerd. Deze informatie is niet in het pedagogisch beleidsplan terug te vinden.

Pedagogisch beleid

Uit het aangepaste pedagogisch beleidsplan blijkt het volgende:
Alle kinderen worden 4 maanden geobserveerd aan de hand van observatieformulieren. De 
ontwikkeling van de kinderen worden door deze observatieformulieren bijgehouden. 
Bijzonderheden in de ontwikkeling worden hierdoor ook opgemerkt. Oudergesprekken vinden 1x 
per jaar plaats. De observatieformulieren zijn tijdens deze gesprekken een leidraad.

Ondersteuning van de beroepskrachten bij het signaleren en doorverwijzen gebeurd in de vorm van 
interne gesprekken. De beroepskrachten bespreken hun bevindingen met de beleidsmedewerker. 
De beleidsmedewerker kan contact opnemen met externe instanties / deskundigen om meer 
informatie te halen. Uiteindelijk wordt er samen met de ouders gekeken wat de beste oplossing is. 
De aangevulde informatie voldoet aan de wettelijke eisen. 

Gebruikte bronnen:
 Pedagogisch beleidsplan (mei 2016)
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Accommodatie en inrichting

Inspectierapport 23 februari 2016:

"Alle speeltoestellen op (semi) openbaar terrein vallen onder de wet WAS (Warenwetbesluit 
attractie en speeltoestellen). Deze speeltoestellen moeten veilig zijn. De houder heeft de 
verantwoordelijkheid dat de speeltoestellen goed geplaatst worden met de juiste ondergrond. Goed 
beheer zorgt ervoor dat een speeltoestel veilig blijft. Dit houdt in dat er een beheersplan is, dat de 
toestellen volgens dit plan regelmatig gecontroleerd worden, en dat zij goed onderhouden worden 
en dat deze activiteiten bijgehouden worden in een logboek.

Dagverblijf Sunny Garden heeft uitsluitend plastic buitenspeelmateriaal. Er is geen logboek 
aanwezig waarop staat wanneer de toestellen gecontroleerd zijn en in hoeverre deze nog 
voldoende veiligheid bieden. Door weersinvloeden en de hoogte van plaatsing (dakterras) zijn deze 
speeltoestellen extra gevoelig en kunnen zij niet meer 100% veiligheid bieden. Dit is met de 
houder gecommuniceerd".

Buitenspeelruimte

De houder heeft de plastic speeltoestellen verwijderd. Er staan nu picknicktafels en er liggen 
stukken kunstgras op de grond. De houder is van plan om een nieuw speeltoestel te plaatsen. Hij 
laat het personeel ook meedenken over de keus hiervan. De houder beschikt over mobiele 
buitenspeelmateriaal. De toezichthouder zal dit proces bewaken (aanschaf buitenspeeltoestel) en 
dit bij de eerstvolgende reguliere inspectie toetsen. 

Gebruikte bronnen:
 interview houder
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden.
(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 i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund 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 j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Sunny Garden
Website : http://www.sunny-garden.nl
Aantal kindplaatsen : 33
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

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 : 12-05-2016
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 24-05-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-05-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 24-05-2016

Openbaar maken inspectierapport : 


