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Het onderzoek 
 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang.  
Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Beschouwing 
Inleiding 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport verder uitgewerkt. 
  
Algemene informatie 
Kinderdagverblijf Sunny Garden is gevestigd aan Edvard Munichweg 115 te Almere en is sinds 
2012 geregistreerd in het landelijk register. De houder vangt momenteel 52 kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar op 5 verschillende horizontale groepen. Op deze locatie zijn er ook 2 BSO-groepen. 
Een groep van 4-7 jaar en een groep van 8-12 jaar. De houder vangt geen kinderen op andere 
locaties op.  
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
 09-01-2018, incidenteel onderzoek. Advies: Verzoek wijziging gegevens toekennen. 
 26-06-2017, nader onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
 21-02-2017, jaarlijks onderzoek. Advies: Handhaving Domein: Pedagogisch beleidsplan, 

Veiligheid & gezondheid, Ouderrecht. 
 22-11-2016, incidenteel onderzoek. Advies: Verzoek wijziging gegevens toekennen. 
 15-05-2016, nader onderzoek. Advies: Geen handhaving. 

 
Huidige inspectie 
KDV Sunny Garden is onaangekondigd bezocht voor de jaarlijkse inspectie. Het inspectiebezoek 
heeft plaatsgevonden op een dinsdagochtend. Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder 
gesproken met de houder, vervangende locatieverantwoordelijke en de aanwezige 
beroepskrachten. 
  
De toezichthouder constateert overtredingen binnen de domeinen Pedagogisch beleid, Personeel  
& Groepen en Veiligheid & Gezondheid en Ouderrecht. Aangezien het herstellen van deze 
overtredingen langdurige trajecten betreft, heeft de toezichthouder besloten geen herstelaanbod  
te doen.  
  
  
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan 
en de inhoud van een pedagogisch beleidsplan. Ook gelden eisen voor het bieden van 
verantwoorde kinderopvang (waarborgen emotionele veiligheid, ontwikkeling van persoonlijke  
en sociale competenties en de overdracht van normen en waarden) en het uitvoeren van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. 
  
Bij de observatie maakt de toezichthouder gebruik van het "Veldinstrument onderzoek en 
observatie" van december 2014. Hieruit citeert de toezichthouder de criteria (modelvoorbeelden) 
die betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met 
voorbeelden uit de praktijkobservatie. De beknopte voorbeelden zijn bedoeld als illustraties en 
pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar 
inzicht en mening op de gegeven voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige 
signalen. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft alle vereiste onderdelen zoals onder andere de wijze waarop 
de pedagogische basisdoelen worden gewaarborgd, het wenbeleid, de wijze waarop 
beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen signaleren en de wijze waarop 
het mentorschap is ingevuld. 
  
Tijdens het jaarlijks bezoek aan KDV Sunny Garden op 18 september 2018 bleek dat de houder  
het nieuwe pedagogisch beleidsplan, dat aan de nieuwe kwaliteitseisen zou voldoen, nog niet had 
verspreid onder de beroepskrachten. De beroepskrachten waren nog niet op de hoogte van de 
nieuwe eisen en werkwijze die daaruit voortvloeit. Het pedagogisch beleidsplan diende per  
1 januari 2018 te voldoen aan de nieuwe eisen van de Wet IKK. Dit was niet het geval. 
  
Op 20 september ontving de toezichthouder het nieuwe pedagogisch beleidsplan. Hoewel het 
nieuwe pedagogisch beleidsplan aan de eisen voldoet, kan de toezichthouder niet beoordelen of de 
beroepskrachten handelen conform het nieuwe beleidsplan. De houder dient er zorg voor te dragen 
dat de medewerkers conform het nieuwe pedagogisch beleidsplan handelen. Omdat dat op dit 
moment niet zo is en al per 1 januari 2018 zo had moeten zijn, biedt de toezichthouder geen 
herstelaanbod aan. 
  
Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan de eis dat de houder ervoor zorgdraagt, dat er in de dagopvang conform 
het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
  
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor 
dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
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Pedagogische praktijk 
 
De observatie van de pedagogische praktijk vond plaats op dinsdagochtend. De kinderen worden 
opgevangen in 5 horizontale stamgroepen. Er zijn 2 baby- en dreumesgroepen, 2 dreumes-
peutergroepen en een peuterplusgroep. Tijdens de inspectie vindt er een eetmoment plaats aan 
tafel, wordt er vrij binnen en buiten gespeeld, en zijn er verzorgingsmomenten.  
  
Pedagogische praktijk 
  
Emotionele veiligheid 
  
Veldinstrument: De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met  
de kinderen. Zij hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om/ horen bij 
lichamelijk contact. 
  
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op as een 
kind dat nodig heeft. 
  
Observatie: Op de groep "De blije bijtjes" geeft de beroepskracht een baby de fles. Als ze de baby 
rechtop houdt tegen haar schouder, spuugt de baby wat voeding uit. De beroepskracht schrikt en 
neemt de baby op haar andere arm. Ze zegt met een zachte stem: "O, nee dat was niet de 
afspraak." Vervolgens veegt de beroepskracht de mond van de baby schoon en gaat met de baby 
rechtop zitten, zodat de voeding even kan zakken. 
  
Een meisje op de groep "De blije bijtjes" kruipt rond en gaat vervolgens zitten spelen. Uit het 
speelgoed komt muziek. Het meisje heeft duidelijk plezier en slaat met haar handjes op de 
knoppen van het speelgoed. De beroepskracht lacht en het meisje kijkt naar de beroepskracht en 
lacht terug. De beroepskracht zegt: "Ben je lekker muziek aan het maken?" 
  
Persoonlijke competentie 
  
Veldinstrument: Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen 
beschikbaar als hulp en 'controlepunt' voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk 
zelfstandig en zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
  
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. 
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. 
  
Observatie: Omdat de kinderen van de groep "De wijze uiltjes" na het eetmoment gaan slapen, 
mogen de kinderen alvast hun broek uit trekken. Een meisje zegt: "Kan niet." Een beroepskracht 
reageert: "Jawel hoor, dat kan jij wel. Je bent toch al groot?" Het meisje trekt vervolgens haar 
broek uit en zegt: "Kan wel." 
  
De kinderen op de groep "De wijze uiltjes" gaan aan tafel voor het warme eten. Omdat ze net van 
buiten komen, moeten een aantal kinderen nog handen wassen en naar het toilet. De 
beroepskracht die al aan tafel zit met een aantal kinderen, probeert de kinderen te vermaken door 
samen liedjes te zingen. Ze zingen: "Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin...." De beroepskracht 
wijst ondertussen alle benoemde lichaamsdelen aan en de kinderen volgen haar voorbeeld. 
  
Tijdens het eetmoment op "De pandagroep" wijst een jongen naar het eten en vraagt: "Zijn dit 
tomaten?" De beroepskracht reageert: "Nee, volgens mij is het paprika." Vervolgens komt er een 
gesprek op gang over paprika's. Een meisje heeft iets op haar lepel en zegt: "Deze is paprika!"  
De beroepskracht zegt: "Ja, en hij is oranje." 
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Sociale competentie 
  
Veldinstrument: De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen 
ertoe doet in de groep.  
  
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij organisatorische taken, zoals opruimen en 
dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en waardering als  
zij zich betrokken en verantwoordelijk tonen. 
  
Observatie: Tijdens het opruimen van het buitenspeelgoed loopt een jongen doelloos rond bij de 
schuur. Een beroepskracht zegt tegen hem: "X, zullen wij samen de trekker naar de schuur 
brengen?" Ze tilt de jongen op de trekker en rijdt samen met hem naar de schuur. De jongen lacht. 
  
Tijdens het eetmoment op "De Pandagroep" zit de beroepskracht aan tafel met de kinderen.  
De beroepskracht stimuleert de kinderen om hun eten op te eten. Ze zegt bijvoorbeeld: "Dat is 
heel goed, meis!" en "Je eet goed, je vindt het lekker hè?" 
  
Normen en waarden 
  
Veldinstrument: De beroepskrachten laten zich door de reacties van de baby leiden bij het 
uitvoeren van verzorgingsmomenten. Zij verwoorden wat er gebeurt, zowel bij het betreffende kind 
als in de omgeving. 
  
De beroepskrachten geven de kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de 
omgang met andere kinderen en met de beroepskracht. 
  
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met afspraken in 
de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke 
situatie hoort in termen van wat er wel mag. 
  
Observatie: Tijdens een verschoningsmoment ziet een meisje haar speen liggen en huilt vervolgens 
om haar speen. De beroepskracht zegt: "Als je straks gaat slapen, mag je je speen." 
  
Tijdens het eetmoment op de groep "De wijze uiltjes" zegt de beroepskracht: "X, je gaat wel eten. 
Kijk eens, hap." De beroepskracht legt uit aan de toezichthouder dat het meisje momenteel erg 
slecht eet. Als het meisje vervolgens een hap doet zegt de beroepskracht: "Goedzo! Zie je nou wel, 
lekker hè?" 
  
Tijdens het eetmoment op "De pandagroep" wijst een jongen de beroepskracht erop dat een 
andere jongen met zijn lepel uit zijn bakje eet. De beroepskracht spreekt de jongen aan en zegt: 
"Nee X, dat mag je niet doen. Dat is niet zo fris." 
  
Als een beroepskracht nogmaals eten opschept voor een kind, zegt een ander kind: "Op!" De 
beroepskracht aan tafel zegt tegen de andere beroepskracht: "Kijk X wil ook nog een beetje, maar 
hij gaat het je eerst netjes vragen." De beroepskracht kijkt naar de jongen. De jongen zegt: "Nog 
een beetje?" 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen voor verantwoorde kinderopvang.  
   
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (stamgroepruimte) 
 Website (sunny-garden.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (zowel het oude (2017) als het nieuwe plan (09-2018)) 
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Personeel en groepen 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG's), passende 
beroepskwalificatie, de inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en het gebruik van de 
voertaal. Ook gelden eisen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Tijdens de inspectie waren er 11 beroepskrachten en 2 stagiaires aanwezig. Bij het raadplegen van 
het personenregister concludeert de toezichthouder dat alle beroepskrachten zijn gekoppeld aan de 
houder. De toezichthouder concludeert ook dat 1 stagiaire die tijdens het 
inspectiebezoek werkzaam was bij Sunny Garden, niet gekoppeld is aan de houder. 
  
Conclusie: Er wordt niet voldaan aan de eis voor koppeling in het personenregister kinderopvang. 
  
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van 
een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen 
worden opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 
over de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is 
gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens 
opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en 
met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)  
   
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
Burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen 
inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)  
   
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)  
   

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De beroepskwalificaties van de aanwezige beroepskrachten en de houder zijn ingezien. Alle 
beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. 
  
De stagiaires beschikken over een stageovereenkomst. 
  
Conclusie: De beroepskwalificatie voldoet aan de gestelde eisen. 
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Aantal beroepskrachten 
 
In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel kinderen en beroepskrachten er tijdens het jaarlijks 
onderzoek aanwezig waren per groep. Voor de berekening van het aantal beroepskrachten heeft de 
toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool van 1ratio.nl. 
  
groep leeftijd kinderen aantal aanwezige

kinderen 
aantal 
beroepskrachten 
aanwezig 

aantal 
beroepskrachten
nodig 

1 De vrolijke zonnetjes
2 De blije bijtjes 
3 De wijze uiltjes 
4 De pandagroep 
5 De tijgertjes 

  
0-22 mnd 
0-22 mnd 
18-28 mnd 
26-38 mnd 
36-48 mnd 
  

  
8 
5 
10 
4 
9 
  

  
2 
1 
2 
1 
2 
  

  
2 
1 
2 
1 
2 
  

  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De opvang vindt plaats in 5 vaste stamgroepen. Binnen deze stamgroepen werken zoveel mogelijk 
vaste beroepskrachten.  
  
Ten tijde van het onderzoek is het mentorschap nog niet doorgevoerd. Beroepskrachten hebben 
nog geen vaste mentorkinderen en bespreken nog niet periodiek de ontwikkelingen van hun 
mentorkinderen met de ouders. 
  
Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan alle eisen voor de stabiliteit van de opvang. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind 
en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor 
voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 
kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Observaties (stamgroepruimte) 
 Personen Register Kinderopvang (beroepskrachten en stagiaires) 
 Diploma beroepskracht (beroepskrachten) 
 Arbeidscontracten (stagiaires) 
 Personeelsrooster (beroepskrachten) 
 Notulen teamoverleg (maart 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid van 
kinderen. De toezichthouder heeft de inhoud en uitvoering van de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid beoordeeld. Als ook de inhoud en uitvoering van de meldcode kindermishandeling en 
het vierogenprincipe. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Gedurende de dagopvang is er tenminste 1 volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het 
geven van eerste hulp aan de kinderen. 
  
De opvang bij Sunny Garden is zo geregeld dat de beroepskrachten tijdens het werken met de 
kinderen altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere beroepskracht. Er zijn 
camera's aangebracht in de stamgroepruimten, de slaapruimten hebben glazen deuren, er wordt 
gewerkt met babyfoons op de slaapruimten en de stamgroepruimten worden van elkaar gescheiden 
door een geschakelde sanitaire ruimte. Het vierogenprincipe is goed doorgevoerd.  
  
Eisen waaraan niet wordt voldaan:  
 In het veiligheids- en gezondheidsbeleid missen een aantal protocollen of in ieder geval een 

verwijzing naar de protocollen. De toezichthouder heeft bijvoorbeeld geen verwijzing gevonden 
naar het hygiëneprotocol. 

 Voor elke groep moet een risico-inventarisatie worden afgenomen, buiten het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid om. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt wel verwezen naar een 
Quickscan waaruit een complete risico-inventarisatie zou zijn gekomen. Deze zou in de bijlage 
zijn opgenomen. Deze bijlage ontbreekt echter in het beleid.  
 

Sunny Garden heeft voor 3 van de 5 stamgroepen een Actieplan Gezondheid geschreven en een 
Actieplan Inventarisatie Veiligheid. De toezichthouder heeft deze actieplannen geraadpleegd. 
  
Tijdens de observatie op de groepen en de interviews met de beroepskrachten treft de 
toezichthouder een aantal situaties aan die niet overeenkomen met het actieplan gezondheid van 
maart 2017. 
  
Een nieuwe beroepskracht is een meisje aan het verschonen. De toezichthouder vraagt de 
beroepskracht wat de afspraken zijn omtrent het reinigen van het verschoningskussen.  
De beroepskracht geeft aan dat deze elke dag wordt schoongemaakt. In het actieplan gezondheid 
van Sunny Garden staat echter dat het verschoningskussen na iedere verschoning wordt 
schoongemaakt. 
  
Als de kinderen na een buitenspeelmoment naar binnen komen om te gaan eten, brengen veel 
kinderen een bezoek aan het toilet of worden verschoond. Tijdens dit moment staan de hekjes van 
de sanitaire ruimte open. Een jongen speelt met een autootje en rijdt met zijn auto dwars door 
deze sanitaire ruimte heen. In het actieplan gezondheid van Sunny Garden staat dat speelgoed 
maandelijks gewassen wordt, wat in dit geval zeker te weinig is. Deze beschreven situatie is niet 
opgenomen in de actieplannen. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 

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)  
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (stamgroepruimte) 
 EHBO certificaten (beroepskrachten en stagiaires) 
 Website (sunny-garden.nl) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 08-2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (zowel het oude (2017) als het nieuwe plan (09-2018)) 
 Actieplannen Gezondheid versie 03-2017 
 Risico-inventarisatie Veiligheid versie  03-2017 
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Accommodatie 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting van de binnenruimte 
en buitenspeelruimte. Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de 
inrichting van de ruimten. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Na het inspectiebezoek van januari 2018 heeft de toezichthouder toestemming gegeven voor het 
ophogen van het kindaantal naar 52 kindplaatsen. Er is op KDV Sunny Garden een nieuwe groep 
bijgekomen: De Pandagroep. Deze groep heeft maximaal 9 kindplaatsen voor kinderen van 26-38 
maanden oud. Tijdens het vorige inspectiebezoek was de stamgroepruimte van De Pandagroep nog 
niet volledig ingericht. Deze punten zouden worden meegenomen naar de eerstvolgende inspectie. 
  
Tijdens de huidige inspectie van 18 september 2018 heeft de toezichthouder naast alle andere 
stamgroepruimten nogmaals de inventaris van De Pandagroep bekeken. In de ruimte zijn 
voldoende lage tafels aanwezig, waar kinderen aan kunnen spelen of knutselen. Ook staat er een 
hoge tafel met lange hoge bank waaraan de kinderen kunnen eten. Er zijn diverse hoeken ingericht 
met voldoende uitdagend spelmateriaal. Zo is er een hoek met een keukentje en bijbehorende 
attributen. Er ligt een autospeelkleed met garage. In de kast staan diverse bakken met 
constructiemateriaal. Er staat een comfortabele bank. Aan de muur hangen knutselwerkjes van de 
kinderen. Op de muur is een kleurrijke verftekening aangebracht. 
  
Conclusie: 
De inrichting van de nieuwe stamgroepruimte voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (stamgroepruimte) 
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Ouderrecht 
 
Bij dit domein beoordeelt de toezichthouder de informatieverstrekking aan ouders, de 
samenwerking met de oudercommissie en het uitvoeren van de klachtenregeling. 
  
 
Informatie 
 
In het kader van het onderzoek heeft de toezichthouder de oudercommissie geraadpleegd en  
een vragenlijst toegestuurd. De oudercommissie heeft gereageerd en uit de antwoorden op de 
vragenlijst blijkt dat de ouders in algemene zin de opvang bij Sunny Garden als zeer prettig 
ervaren. De kinderen hebben het erg naar hun zin. 
Wel noemt de oudercommissie een aantal belangrijke aandachtspunten: de oudercommissie heeft 
behoefte aan een goede communicatie over veranderingen binnen Sunny Garden en de 
oudercommissie geeft aan behoefte te hebben aan het tijdig aanleveren van gegevens en 
documenten. 
Ook geeft de oudercommissie aan niet op de hoogte te zijn gebracht over bijvoorbeeld de 
beroepskracht-kindratio en de mogelijke afwijking hierop, het mentorschap, het vierogenprincipe 
en het veiligheids- en gezondheidsbeleid.  
  
Conclusie 
Er wordt onvoldoende voldaan aan de eis dat de houder de ouders informeert over het te voeren 
beleid. 
  
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid 
zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (oudercommissie) 
 Website (sunny-garden.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een 
derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, 
bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 7 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke 
stamgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 8 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)

 

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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet 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)

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 
ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 
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De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 
worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang)

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 
kindcentrum worden opgevangen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

Klachten en geschillen 

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

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 afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- 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) 

De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende 
kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten 
minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie.  
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijke persoon is. 
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang)

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het betreffende jaar 
klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende wijze onder de 
aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen 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 Wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang)
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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 

M. Starink 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 12-10-2018 
Vaststelling inspectierapport : 23-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-10-2018 

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. 
 

Team Kinderopvang 
GGD Flevoland 
t.a.v. mw. M. Starink 
Postbus 1120 
8200 BC LELYSTAD 
 
Almere, 19 oktober 2018 
Verzonden per E-mail: toezichtkinderopvang@ggdflevoland.nl 
Betreft: zienswijze n.a.v. jaarlijks onderzoek KDV Sunny Garden, Edvard Munchweg 115 
d.d. 18-09-2018 
 
Geachte mevrouw Starink, 
 
Naar aanleiding van het concept rapport van het jaarlijks onderzoek KDV d.d. 18 september 2018, 
delen wij u het volgende mede. 
 
Pedagogisch beleid 
‘’Het nieuwe pedagogisch beleid was nog niet verspreid onder de beroepskrachten.  
De beroepskrachten waren nog niet op de hoogte van de nieuwe eisen en de werkwijze die daaruit 
voortvloeit.’’ 
Reactie: De medewerkers waren op de hoogte van het pedagogisch beleid, alleen was de 
aanvulling op het beleid nog niet aan hen verstrekt, wel met hen besproken, maar niet uitgebreid. 
Inmiddels beschikken de medewerkers over het nieuwe pedagogisch beleidsplan en zijn zij op de 
hoogte van de nieuwe wet. 
‘’De toezichthouder kan niet beoordelen of de beroepskrachten handelen conform het nieuwe 
beleidsplan. Er wordt niet voldaan aan de eis dat de houder ervoor zorg draagt, dat er in de 
dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.’’ 
Reactie: Deze opmerking lijkt ons een tegenstrijdigheid met het feit dat de toezichthouder in de 
Pedagogische praktijk (bij de observaties van de interactievaardigheden) concludeert dat ‘’er 
wordt voldaan aan de eisen voor verantwoorde kinderopvang’’. Immers handelen de medewerkers 
naar wat hen bekend is over de interactievaardigheden. 
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
‘’De toezichthouder concludeert ook dat 1 stagiaire die tijdens het inspectiebezoek werkzaam was 
bij Sunny Garden, niet gekoppeld is aan de houder.’’ 
Reactie: De houder is ervan op de hoogte dat alle medewerkers gekoppeld dienen te worden, 
alvorens aan te vangen. Wij hebben meerdere malen getracht deze medewerker te koppelen, 
maar dat is helaas niet gelukt. Aan haar is gevraagd een nieuwe VOG aan te vragen via de school. 
Tot die tijd mag zij geen stage lopen. 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
‘’Beroepskrachten hebben nog geen vaste mentorkinderen en bespreken nog niet periodiek de 
ontwikkelingen van hun mentorkinderen met de ouders.’’ 
Reactie: De beroepskrachten zijn op de hoogte wat het mentorschap inhoudt, maar zijn inderdaad 
nog niet officieel gekoppeld aan de kinderen. Het mentorschap hebben wij reeds doorgevoerd. 
Jaarlijks vinden er gesprekken (10 min.) plaats met ouders om te praten over de ontwikkeling van 
hun kinderen. Met de nieuwe wet is dit wettelijk vastgelegd. Wij hebben afgesproken om nu 
tweemaal per jaar gesprekken met ouders te voeren over de ontwikkeling van hun kind en indien 
er zorgen zijn over een kind, zullen de gesprekken vaker plaatsvinden. 
 
Veiligheid- en gezondheidsbeleid 
‘’in het veiligheid- en gezondheidsbeleid missen een aantal protocollen, of in ieder geval een 
verwijzing naar de protocollen.’’ 
Reactie: Het veiligheid- en gezondheidbeleid is aangepast met een verwijzing naar de protocollen. 
Als bijlage treft u de protocollen aan. 
‘’De Quickscan, waaruit een complete risico-inventarisatie zou zijn gekomen, is niet in de bijlage 
opgenomen. De bijlage ontbreekt’’. 
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Reactie: In de bijlage treft u de Quickscan aan. Mocht u nog behoefte hebben om de daarin 
genoemde protocollen te zien, dan kunnen wij deze alsnog nasturen. 
De toezichthouder treft ‘’een aantal situaties aan die niet overeenkomen met het actieplan 
gezondheid van maart 2017.’’ 
‘’De beroepskracht geeft aan dat het verschoningskussen elke dag wordt schoon gemaakt. In het 
actieplan gezondheid van Sunny Garden staat echter dat het verschoningskussen na iedere 
verschoning wordt schoon gemaakt.’’ 
Reactie: Bij navraag is gebleken dat de beroepskracht heeft aangegeven dat het 
verschoningskussen na elke verschoonbeurt wordt schoon gemaakt en elke dag, aan het einde 
van de dag, wordt de verschoonplek volledig schoon gemaakt. Vermoedelijk is er sprake van een 
misverstand/miscommunicatie. 
 
Kinderen brengen na het buiten spelen een bezoek aan het toilet. ‘’De hekjes van de sanitaire 
ruimte staan open. Een jongetje speelt met een autootje en rijdt met zijn auto dwars door deze 
sanitaire ruimte. In het actieplan gezondheid van Sunny Garden staat dat er speelgoed 
maandelijks gewassen wordt, wat in dit geval zeker te weinig is. Deze beschreven situatie is niet 
opgenomen in de actieplannen.’’ 
Reactie: Met de medewerkers zal dit nogmaals besproken worden, om erop toe te zien, dat 
kinderen niet met speelgoed de sanitaire ruimte ingaan. Mocht het in de toekomst nogmaals 
voorkomen, dan wordt het speelgoed afgepakt en meteen gereinigd. 
 
Ouderrrecht 
‘’Uit de reactie van de oudercommissie blijkt dat zij behoefte heeft aan een goede communicatie 
over veranderingen binnen Sunny Garden en het tijdig aanleveren van gegevens en documenten. 
Ook geeft de oudercommissie aan niet op de hoogte te zijn gebracht over b.v. de beroepskracht-
kindratio en de mogelijke afwijking hierop, het mentorschap, het vierogenprincipe en het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid.’’ 
Reactie: Onze pedagogisch beleidsmedewerker die dit soort taken op zich nam, was langdurig 
uitgevallen. Daarna viel de andere medewerker uit die zorg droeg voor administratieve zaken en 
informatie. Heel veel is toen blijven liggen. 
Na het uitvallen van de pedagogisch beleidsmedewerker is in juni een part-time medewerker 
aangetrokken om de achterstand in te lopen. 
Wij zijn ons ervan bewust dat het onze taak is de oudercommissie te informeren en om advies te 
vragen bij alle zaken die de inhoudelijke kinderopvang betreffen. 
Met de oudercommissie hebben wij afspraken gemaakt, hoe wij ze in de toekomst van informatie 
zullen voorzien. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Helga Neslo, 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
Kinderopvang Sunny Garden 
Edvard Munchweg 115 
1328 MK Almere 
telefoon: 036-5327937 
Helga@sunny-garden.nl 
www.sunny-garden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


