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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. In dit inspectierapport zijn niet alle items 
beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald.  
Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,  
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties of indien hier een andere aanleiding toe  
is  
 
Beschouwing 
Algemeen 
Buitenschoolse Opvang (hierna BSO) Sunny Garden (Kidzclup1) is gevestigd aan de Edvard 
Munchweg in Almere. In hetzelfde gebouw is ook een kinderdagverblijf van Sunny Garden 
gevestigd. De BSO heeft één grote groepsruimte waarin maximaal 56 kinderen in de leeftijd van  
4 t/m 12 jaar worden opgevangen. BSO en KDV maken voor het buitenspelen gebruik van het 
dakterras. De kinderen van de BSO spelen regelmatig onder toezicht in een nabij gelegen 
speeltuin.   
 
Inspectiegeschiedenis vanaf 2016 
25-10-2017 jaarlijks onderzoek, geen tekortkomingen, advies: geen handhaving 
13-07-2016 nader onderzoek, tekortkomingen hersteld, advies: geen handhaving 
24-05-2016 jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op domeinen pedagogisch klimaat en ouderrecht, 
advies: handhaving 
 
Huidig onderzoek 
Op 31 januari 2019 heeft de toezichthouder onaangekondigd een bezoek gebracht voor een 
jaarlijks onderzoek. De toezichthouder heeft observaties gedaan op de groep en gesproken met  
de beroepskrachten en de teamleider. Documenten en diploma's zijn beoordeeld. 
 
Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 
 



 

4 van 16 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 31-01-2019 
Kinderopvang Sunny Garden te Almere 

 

Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. In de 
praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele veiligheid 
van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie van kinderen en de 
overdracht van normen en waarden. 
 
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek. 
 
Bij de observatie maakt de toezichthouder gebruik van het "Veldinstrument onderzoek en 
observatie" van januari 2015. Daarin staan de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die betrekking hebben op het geobserveerde 
pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit de praktijk. De verwoorde illustraties 
zijn slechts bedoeld als beknopte voorbeelden 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 
 
BSO Sunny Garden beschikt over een actueel pedagogisch beleidsplan waarin de missie en de visie 
op kinderopvang staat beschreven. 
 
De locatiemanager vertelt dat er vier keer per jaar een teamoverleg plaatsvindt waarbij onder 
andere ook onderwerpen uit het pedagogisch beleid worden besproken. Uit interviews met de 
beroepskrachten en uit de observaties blijkt dat zij het pedagogisch beleidsplan kennen en erna 
handelen.   
 
Conclusie 
BSO Sunny Garden beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Startsituatie 
De toezichthouder komt tegelijkertijd met de laatste groep kinderen en twee beroepskrachten aan 
op de BSO. De kinderen worden begroet door de al aanwezige beroepskrachten. De kinderen, die 
al eerder op de BSO aanwezig waren, zijn vrij aan het spelen. 
 
Emotionele veiligheid 
Veldinstrument 
1) Energie en sfeer (4-12): Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in 
hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve 
zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties 
zijn passend bij de situatie. 
 
2) Individuele aandacht (4-12): De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en 
ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met ieder kind. 
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Observatie 
De sfeer op de groep is ontspannen en vrolijk energiek. De kinderen praten met elkaar en met de 
beroepskrachten. Er worden grappen gemaakt. De kinderen krijgen de ruimte om activiteiten te 
kiezen die zij leuk vinden om te doen. Er zijn kinderen die elkaar opzoeken om meteen na 
binnenkomst met elkaar te spelen, anderen zoeken contact met een beroepskracht om te vertellen 
hoe hun dag tot dan toe is geweest. Een enkeling kiest ervoor om even te zitten of liggen op de 
bank. 
De beroepskrachten hebben binnen de groep ook voldoende aandacht voor het individuele kind.  
Zij geven een knuffel, een aai over de bol, nemen de tijd om te luisteren naar de verhalen of 
vragen van een kind.   
 
Persoonlijke competentie 
Veldinstrument 
Programma (4-12): De beroepskrachten hebben een herkenbaar programma, waarbij (veel) ruimte 
is of gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor gesprek 
en leermomenten. 
 
Observatie 
Bij binnenkomst mogen de kinderen vrij spelen. Als de laatste kinderen gearriveerd zijn gaan de 
kinderen en beroepskrachten aan tafel om te eten en te drinken. Na het eten kunnen de kinderen 
een activiteit kiezen. Op één van de muren van de BSO is een krijtbord geschilderd waarop de 
activiteiten staan die de kinderen kunnen kiezen, zoals bijvoorbeeld: voetbal, Playstation, 
knutselen, auto-/bouwhoek of de poppenhoek. Van elk kind is een foto gemaakt die zij kunnen 
ophangen bij de door hun gekozen activiteit. 
 
Sociale competentie 
Veldinstrument 
Begeleiden en feedback (4-12): De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen 
kinderen. Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of 
groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij 
benoemen en belonen het als kinderen een (bijna) conflict zelf hebben opgelost. 
 
Observatie 
De beroepskrachten letten er bijvoorbeeld tijdens het tafelmoment op dat de kinderen elkaar laten 
uitpraten en naar elkaar luisteren. Aan één van de tafels geeft een kind aan dat het liever een 
ander koekje wil eten dan dat voor haar op tafel ligt. De beroepskracht stimuleert het kind om aan 
de andere kinderen aan tafel te vragen of iemand wil ruilen. Ook nemen de beroepskrachten actief 
deel aan de activiteiten van de kinderen. Een beroepskracht speelt mee in de poppenhoek, een 
ander voetbalt met de kinderen en weer een andere zit met de kinderen aan de grote knutseltafel 
en helpt met een puzzel. Zij observeren gesprekken en stimuleren en verdiepen de gesprekken en 
het spel. De beroepskrachten geven complimentjes als kinderen hun werkjes laten zien of vertellen 
hoe zij een situatie hebben opgelost. Als een kind bij de beroepskracht komt, omdat er onenigheid 
is ontstaan over wie er mee mag spelen met de zelfgemaakte slijm, helpt de beroepskracht de 
kinderen om een oplossing te vinden.   
 
Overdracht van normen en waarden 
Veldinstrument 
Structuur (4-12): In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig (pictogram, woord, 
slogan, lijstje) waardoor kinderen weten welke afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele 
ruimte gelden. De ruimte is voor kinderen hun eigen en vertrouwde omgeving. 
 
Observatie 
De BSO is gevestigd in één grote ruimte op de tweede verdieping van het gebouw. De ruimte is 
gezellig ingericht, er zijn hoeken gecreëerd, knutselwerkjes worden opgehangen. De ruimte is 
vertrouwd voor de kinderen van de BSO. 
De kinderen kennen de regels van de groep. De algemene groepsregels zoals handen wassen voor 
het eten, rustig lopen en regels over de omgang met elkaar zijn goed zichtbaar voor alle kinderen 
opgehangen. De beroepskrachten herinneren de kinderen op een vriendelijke manier aan de regels. 
Bij de verschillende hoeken hangen de regels over de omgang met de desbetreffende materialen. 
Naast de wasbak hangt een handenwas-instructie. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten en locatieverantwoordelijke) 
 Observatie(s) (binnenruimte) 
 Pedagogisch beleidsplan (mei 2018) 
 Notulen teamoverleg (november 2018 en januari 2019) 
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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 
Nederlandse taal. 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 5 beroepskrachten, de locatiemanager van het KDV, 1 stagiaire en de 
groepshulp aanwezig. Alle aanwezigen en de houder van deze locatie hebben een VOG verificatie in 
het PRK en zijn gekoppeld aan de houder in het PRK. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de voorwaarden voldaan.  
 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De beroepskwalificaties zijn door middel van een steekproef beoordeeld. De aanwezige 
beroepskrachten zijn in bezit van een geldig diploma, zoals (Sociaal) Pedagogisch Werk niveau 3 
en 4. Deze diploma’s kwalificeren voor het werken in de kinderopvang. Van de aanwezige (BOL-
)stagiaire heeft de toezichthouder de beroepsvormingsovereenkomst (BPV) ingezien. De stagiaire 
wordt op dit moment boventallig ingezet.   
 
Conclusie: 
De aanwezige beroepskrachten zijn voldoende gekwalificeerd voor het werken in de kinderopvang. 
De stagiaire wordt ingezet conform voorwaarden in de CAO. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
De beroepskracht-kind ratio (BKR) op BSO-groepen met kinderen van 4 t/m 12 jaar is  
1 beroepskracht op 11 kinderen.  
 
Op BSO Sunny Garden worden de kinderen opgevangen in één grote groepsruimte. Alleen tijdens 
het eten en drinken vindt er een kunstmatige splitsing van de groep kinderen in basisgroepen 
plaats door de kinderen volgens een vast schema aan tafel te zetten.  
 
De leidinggevende vertelt dat de tafel indeling gemaakt is naar aanleiding van de leeftijd van de 
kinderen omdat "de gespreksonderwerpen anders bij 4 jarige zijn dan bij de 10 jarige". Ook is er 
rekening gehouden met vriendjes en vriendinnetjes. "Iedere leidster zit een week lang aan dezelfde 
tafel, de week erop zit er een andere leidster. Zo rouleren de leidsters aan de tafel". 
 
De toezichthouder heeft geobserveerd dat de samenwerking tussen de beroepskrachten goed 
verloopt en de emotionele veiligheid voldoende is gewaarborgd. 
 
Op locatieniveau waren er tijdens het inspectiebezoek 37 kinderen, 5 beroepskrachten en een 
stagiaire aanwezig. 
 
Conclusie 
Er wordt op locatieniveau voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
Vanaf 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. De houder 
heeft gedurende 2019 de tijd om deze beleidsmedewerker in te zetten. Bij het volgend jaarlijks 
onderzoek zal beoordeeld worden of de houder dat conform de geldende eisen heeft gedaan. 
 
BSO Sunny Garden heeft een ZZP'er als pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst.  
Deze is volgens de locatiemanager 2 dagen per week aanwezig op locatie. Het coachen van de 
beroepskrachten zal boventallig plaatsvinden.  
 
De houder van BSO Sunny Garden heeft de toezichthouder geen berekening van het aantal uren 
gestuurd die de pedagogisch beleidsmedewerker/coach ingezet zal worden. Deze berekening kan 
worden gemaakt met behulp van de rekentool 1ratio.  
 
Inzichtelijk 
Volgens de locatiemanager zijn de beroepskrachten tijdens een teamoverleg geïnformeerd over de 
komst van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Zij hebben tijdens het overleg ook informatie 
gekregen over de (beleids-)taken van deze medewerker. 
 
De locatiemanager geeft aan dat ouders van kinderen die tijdens de implementatie van deze 
functie al opgevangen werden door middel van een memo op het whitebord van de BSO zijn 
geïnformeerd over het bestaan van de functie en de taken van een pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach. 
 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Op BSO Sunny Garden worden de kinderen opgevangen in één grote groepsruimte. Alleen tijdens 
het eten en drinken vindt er een kunstmatige splitsing van de groep kinderen in basisgroepen 
plaats door de kinderen volgens een vast schema aan tafel te zetten. De kinderen weten bij welke 
groep zij horen en welke beroepskracht verantwoordelijk is voor hun tafel.  
 
Er wordt gewerkt met vaste beroepskrachten die volgens een vast rooster ingezet worden.  
In vakanties en bij ziekte wordt de inval geregeld door het extra inzetten van de vaste 
beroepskrachten.  
 
De grootte van de groep leidt niet tot onvoldoende emotionele veiligheid.  
 
Mentor 
Elk kind heeft een eigen mentor die waar nodig als aanspreekpunt fungeert en de 
ontwikkelingsgesprekken met de ouders voert. De mentorindeling heeft pas kortgeleden plaats 
gevonden. De toezichthouder heeft gezien dat er voor elk kind een eigen mentormap is gemaakt 
en dat er de mentorindeling inzichtelijk is voor ouders. De beroepskrachten konden nog geen 
ingevulde observatieverslagen laten zien.   
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen van maximale groepsomvang en het toewijzen van een mentor. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten en locatieverantwoordelijke) 
 Observatie(s) (binnenruimte) 
 Personen Register Kinderopvang (31-01-2019) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 (Praktijk)leerovereenkomst 
 Presentielijsten (week 5 van 2019) 
 Personeelsrooster (week 5 van 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid  
van kinderen. De houder legt in het Beleid veiligheid en gezondheid onder andere vast welke 
voornaamste risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden eisen voor de 
inhoud en uitvoering van de meldcode kindermishandeling. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Bij het huidige onderzoek is beoordeeld of de houder een beleidsplan heeft opgesteld, of daarin de 
voornaamste risico's van de opvang staan beschreven en of het beleid een plan van aanpak omvat. 
Overige inhoudelijke eisen maken geen onderdeel uit van dit onderzoek. 
 
De houder heeft in het kader van de nieuwe kwaliteitseisen in augustus 2018 een beleid Veiligheid 
en Gezondheid vastgesteld. Het beleidsplan is gebaseerd op het format van Veiligheid.nl. De 
aanwezige beroepskrachten zijn op de hoogte van het beleid. 
 
In het beleid veiligheid en gezondheid van BSO Sunny Garden wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de belangrijkste risico's met grote gevolgen en de belangrijkste risico's met kleine gevolgen. 
 
Bij de risico's met grote gevolgen worden maatregelen beschreven hoe de houder zorgdraagt dat 
deze risico's beperkt worden. Er wordt onderscheid onderscheidt gemaakt in fysieke risico's: 
 Vallen van hoogte 
 Verstikking 
 Vergiftiging 
 Verbranding 
 Verdrinking 
 Vervoer 
 
Sociale risico's: 
 Grensoverschrijdend gedrag 
 Kindermishandeling 
 Vermissing 
 
Gezondheidsrisico's: 
 Omgaan met besmettelijke ziektes 
 Schoonmaken 
 Binnenmilieu 
 
De toezichthouder beoordeelt de beschrijving van de risico's met grote gevolgen als onvoldoende. 
Niet alle risico's met grote gevolgen zijn concreet omschreven. Bijvoorbeeld wordt het risico 'vallen 
van hoogte' niet benoemd. Echter bevindt de BSO zich op de tweede verdieping van het pand en 
spelen de kinderen op het dakterras.  
Het risico op verstikking wordt niet genoemd. Er is wel klein spelmateriaal aanwezig op de BSO.  
 
Bij de gezondheidsrisico's ontbreekt de omschrijving van het omgaan met besmettelijke ziektes.  
De maatregelen betreffende schoonmaken en binnenmilieu zijn niet concreet omschreven.  
 
De quickscan in de bijlage van het beleid veiligheid en gezondheid bevat een plan van aanpak 
waarin omschreven staat welke acties moeten worden ondernomen, wie de verantwoordelijke is  
en wanneer de actie uitgevoerd moet zijn.  
 
In de praktijk constateert de toezichthouder een aantal preventieve maatregelen die genomen 
worden ten aanzien van het voorkomen van risico's. 
 de kinderen lopen onder toezicht op de trap 
 de hygiënecode voor kleine instellingen is opgehangen in de keuken, aanrecht en koelkast 

ogen schoon, voedingswaren worden gecodeerd  
 de kinderen worden herinnerd aan het wassen van hun handen na toiletbezoek 
 er hangt een thermometer op de groep 
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EHBO 
Vier van de vijf aanwezige beroepskrachten zijn in bezit van een geldig EHBO-certificaat van het 
Oranje Kruis. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden.   
 
Herstelaanbod 
De toezichthouder past herstelaanbod toe om het beleidsplan meer specifiek aan te passen voor  
de BSO. Op 15 februari 2019 heeft de houder een herziene versie van het beleid veiligheid en 
gezondheid toegestuurd. Hierin zijn de risico's met grote gevolgen voldoende omschreven.  
 
Conclusie: 
Na herstelaanbod voldoet het beleid veiligheid en gezondheid aan de voorwaarden.  
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang)  
   

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder van BSO Sunny Garden heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld.  
De meldcode bevat een stappenplan met afwegingskader dat voldoet aan de voorschriften.  
Volgens de houder is de meldcode ook onderwerp van een teamvergadering.  
 
Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de veranderingen 
betreffende de meldcode. Ook kunnen zij een aantal signalen en situaties benoemen wanneer  
zij de meldcode zouden raadplegen.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten en locatieverantwoordelijke) 
 Observatie(s) (binnenruimte) 
 EHBO certificaten 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie februari 2019) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum 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 11 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 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 met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang 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 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 
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 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 
Wet kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder van een kindercentrum 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 
2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Sunny Garden 
Vestigingsnummer KvK : 000020625731 
Aantal kindplaatsen : 47 
 
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 : J. Kunze 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 31-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 19-02-2019 
Vaststelling inspectierapport : 08-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-03-2019 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


