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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
De houder heeft een verzoek bij de gemeente ingediend om het aantal kindplaatsen van 33 naar 
45 te verhogen.  

 
Beschouwing 
Op 6 oktober heeft de houder een wijziging ingediend bij de gemeente. De houder wil de huidige 
kindplaatsen (33) verhogen naar 45.  
  
Op 22 november heeft de toezichthouder de nieuwe groepsruimte gecontroleerd. Op dit moment 
heeft de houder 3 stamgroepen:  
 Babygroep De Vrolijke Zonnetjes 0-1,5 jaar (max. 9 kinderen) 
 Dreumesgroep De Tijgertjes 1,5 - 2,5 jaar (max. 12 kinderen) 
 Peutergroep De Blije Bijtjes 2,5 - 4 jaar (max. 14 kinderen) 
Het is de bedoeling dat er nog een stamgroep van maximaal 11 kinderen erbij komt. 
  
De houder zal voor deze 4e groep gebruik maken van de voormalige BSO groep (4-6 jaar). 
  
Tijdens het onderzoek zijn er een aantal punten geconstateerd: 
 De doelgroep moet eerst nog bepaald worden. 
 De houder heeft de groepsruimte daarom nog niet ingericht. 
 De slaapruimte is niet gerealiseerd. 
 Het pedagogisch beleidsplan is niet aangepast. 
 De risico inventarisatie veiligheid en gezondheid en het plan van aanpak is niet actueel. 
Al deze punten zullen bij de eerst volgende reguliere inspectie extra gecontroleerd worden.  
  
Gezien de toezichthistorie heeft de GGD er vertrouwen in, dat de houder ervoor zorg draagt dat al 
deze punten voor het openen van de nieuwe groep gereed zullen zijn.  
  
  
  
  
  
  
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder zal in het pedagogisch beleidsplan de informatie over de nieuwe groep moeten 
aanvullen. De maximale omvang en de leeftijdsopbouw van deze groep moet aangegeven worden. 
Tijdens de reguliere inspectie zal hier extra op gecontroleerd worden.   
 
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 stamgroep. 
(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)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. E. Seghers (locatiemanager)) 
  Pedagogisch beleidsplan (van de website www.sunny-garden.nl) 
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Sunny Garden te ALMERE 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De nieuwe groep zal gebruik maken van de BSO ruimte waar de kinderen van 4-6 jaar werden 
opgevangen. De BSO kinderen zullen nu geen aparte groep meer vormen. 
  
De locatiemanager geeft aan dat zij nog niet weten welke leeftijdscategorie in deze groepsruimte 
wordt opgevangen. Het kan een verticale groep zijn, of juist alleen een 2-4 jaar. 
  
Afhankelijk van de leeftijd zal er opnieuw een risico inventarisatie uitgevoerd moeten worden. 
De inventarisatie veiligheid van de ingerichte ruimte nu, is voor de kinderen in de leeftijd van 4-6 
jaar. Daarnaast zal er ook een slaapruimte gerealiseerd moeten worden. De houder beschikt over 
een aparte ruimte waar de kinderen kunnen slapen. Daar er in de ruimte sprake is van 
mechanische ventilatie is de locatiemanager aangegeven om een CO2 meter op te hangen. 
  
Wanneer de ruimte ingericht is, zal er een nieuwe inventarisatie veiligheid en gezondheid 
afgenomen moeten worden. Het plan van aanpak moet afgestemd zijn op de juiste 
leeftijdscategorie. Tijdens de eerst volgende inspectie zal hier extra op gecontroleerd worden.      
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 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 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)  
   

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. E. Seghers (locatiemanager)) 
  Observaties (binnenruimte en buitenruimte) 
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Sunny Garden te ALMERE 

 

Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
De kinderen van de dagopvang gaan gebruik maken van een voormalig BSO ruimte. In de ruimte 
kunnen er maximaal 11 kinderen opgevangen worden. De groepsruimte beschikt over een aparte 
ruimte die als slaapkamer gebruikt zal worden, indien er kinderen tot 1,5 jaar opgevangen zullen 
worden.   
  
De ruimte is nog niet passend ingericht voor de leeftijdscategorie kinderen.  
De ruimte zal bij de eerst volgende inspectie extra gecontroleerd worden.  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

 De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 
Buitenspeelruimte 
 
De kinderen van de dagopvang zullen gebruik maken van het dakterras. De kinderen spelen hier 
onder toezicht van de beroepskrachten. De buitenruimte is te allen tijde beschikbaar en 
toegankelijk voor de kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (binnenruimte en buitenruimte) 

 



 

7 van 10 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 22-11-2016 

Sunny Garden te ALMERE 

 

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 stamgroep. 
(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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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) 

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 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) 

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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(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 1 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 1 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan 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 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 : 22-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 25-11-2016 
Vaststelling inspectierapport : 14-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-12-2016 

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. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 


