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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.  
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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’’. 

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 

 

http://www.sunny-garden.nl/

