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Sunny Garden te Almere 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
De houder heeft een verzoek ingediend om het kindaantal op te hogen van 45 naar 52 
kindplaatsen.  

 
Beschouwing 
Op 9 november 2017 heeft de houder van Sunny Garden een wijziging voor het kinderdagverblijf 
ingediend. De houder wil het kindaantal ophogen van 45 naar 52 kinderen. Er zal een extra groep 
geopend  worden. Dit betreft de Pandagroep (kinderen van 26 maanden tot en met 38 maanden).  
  
De toezichthouder heeft de groepsruimte en een gedeelte van de inrichting gezien. De risico 
inventarisatie veiligheid is gecontroleerd. Er zijn geen bezwaren om het kindaantal op te laten 
hogen.  

 
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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Sunny Garden te Almere 

 

Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een actuele inventarisatie uitgevoerd voor de Pandagroep. De ruimte is redelijk 
ingericht, maar nog niet helemaal. Wanneer de ruimte helemaal af is, zal de inventarisatie 
nogmaals nagelopen moeten worden. Tijdens de jaarlijkse inspectie zal de inventarisatie van deze 
groep opnieuw getoetst worden.     
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. E. Seggers) 
 Observaties (groepsruimte) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (ontvangen d.d. 18 januari 2018) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (ontvangen d.d. 18 januari 2018) 
 Actieplan veiligheid (ontvangen d.d. 18 januari 2018) 
 Actieplan gezondheid (ontvangen d.d. 18 januari 2018) 
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Sunny Garden te Almere 

 

Accommodatie 

 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De houder zal met deze nieuwe groep Panda, 5 KDV groepen hebben: 
 baby/dreumesgroep Vrolijke zonnetjes (8 kinderen) en de Blije bijtjes  (11 kinderen) 0 tot 22 

maanden  
 Dreumes/ peutergroep De Wijze Uiltjes (11 kinderen) 18 tot 28 maanden 
 Peutergroep Panda's (9 kinderen) 26 tot 38 maanden 
 Peuter 3+ groep De Tijgertjes (13 kinderen) 36 tot 48 maanden 
De Pandagroep beschikt over 33.8 m². Dat is voldoende voor 9 kinderen. 
  
De groepsruimte is passend ingericht voor deze peuters. Er staat hoog en laag meubilair. Er zijn 
wat leesboeken en knutselmateriaal. Het speelmateriaal wat er nu staat is nog niet volledig vertelt 
de beroepskracht, er is nog meer besteld. Het gaat dan voornamelijk om schoolvoorbereidend 
materiaal. De toezichthouder heeft aangegeven dat de inrichting tijdens de jaarlijkse inspectie 
verder gecontroleerd zal worden.     
  
Daar het een groep betreft waar de kinderen ouder dan 1,5 jaar zijn, is een aparte slaapruimte niet 
verplicht. De houder heeft wel een aparte slaapkamer met voldoende bedden indien een kind zou 
willen slapen.  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. E. Seggers) 
 Interview (mw. E. Seggers en beroepskracht) 
 Observaties (groepsruimte) 
 nieuwsbrief  
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Sunny Garden te Almere 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Sunny Garden te Almere 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sunny Garden 
Website : http://www.sunny-garden.nl 
Aantal kindplaatsen : 52 
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. Mangal 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-01-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 22-01-2018 
Vaststelling inspectierapport : 14-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-02-2018 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Sunny Garden te Almere 

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. 
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