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Sunny Garden te Almere 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Op 18 september 2018 heeft de toezichthouder een jaarlijkse inspectie uitgevoerd op het 
kinderdagverblijf Sunny Garden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de houder niet aan alle 
eisen van de wet voldoet. De nieuwe kwaliteitseisen waren voornamelijk niet ten uitvoer gebracht 
in de organisatie.  
 
Verder waren de oudercommissieleden niet in de gelegenheid gesteld om hun adviesrecht te laten 
gelden. Wegens onvoorziene omstandigheden is dit nog niet gebeurd. De toezichthouder adviseert 
de gemeente op dit punt niet te handhaven en dit mee te nemen naar het jaarlijks onderzoek.  
 
Op dit punt na, zijn de andere overtredingen hersteld.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Sunny Garden te Almere 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Inspectierapport 18 september 2018  
 
"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". 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Huidige inspectie 
 
De beroepskrachten geven aan dat zij meteen op de hoogte zijn gebracht van de bevindingen van 
het vorige inspectiebezoek. Er zijn inmiddels meerder werkoverleggen geweest waarbij de 
beroepskrachten de IKK eisen hebben besproken met de externe coach.  
 
Daarbij is er concretere invulling gekomen over hoe de observatieformulieren gebruikt kunnen 
worden en hoe het contact met ouders meer diepgang kan hebben. De beroepskrachten hebben de 
informatie als nuttig en prettig ervaren.  
 
Er wordt aan de eis voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. R. Smit en leidinggevende) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogische obseravtie) 
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Sunny Garden te Almere 

 

Personeel en groepen 
 
Inspectierapport 18 september 2018  
 
"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". 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Huidige inspectie  
 
Tijdens de inspectie zijn er 7 volwassenen gezien op de groepen. Hiervan waren er 5 
beroepskrachten en 2 stagiaires. Controle op 28 januari 2019 in het personenregister laat zien dat 
alle personen geregistreerd en gekoppeld zijn aan de houder.  
 
Er wordt aan de eis voldaan.  
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De beroepskrachten van de verschillende groepen vertellen dat alle kinderen inmiddels een mentor 
hebben. De wendagen en de intake berust nu bij de desbetreffende mentor om dat uit te voeren. 
De beroepskrachten ervaren dit meer als rust, weten dat jij voor een aantal kinderen 
verantwoordelijk bent en niet meer hoeft af te wachten of jouw collega iets heeft opgepakt of niet. 
Een persoonlijk aanspreekpunt is voor beide partijen fijn, zegt de beroepskracht.  
 
Er wordt aan de eis voldaan.     
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogische obseravtie) 
 Personen Register Kinderopvang (check 28 januari 2019) 
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Sunny Garden te Almere 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Inspectierapport 18 september 2018  
 
"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". 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Huidige inspectie 
 
De beroepskrachten laten weten dat zij geschrokken waren over het speelgoed dat een kind had 
meegenomen. Hier wordt nu extra op gelet dat dit niet meer gebeurd. De afspraken over het 
schoonmaken zijn weer aangescherpt en iedereen is er weer van op de hoogte gebracht. Dit is ook 
samen met de teamcoach doorlopen.  
 
Er wordt aan de eis voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. R. Smit en leidinggevende) 
 Interview (beroepskrachten) 
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Sunny Garden te Almere 

 

Ouderrecht 
 
Inspectierapport 18 september 2018 
 
"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 veiligheid- en gezondheidsbeleid". 
  
 
Informatie 
 
Huidige inspectie 
 
Naar aanleiding van het rapport heeft de coach aangegeven afspraken met de oudercommissie 
gemaakt te hebben over de informatievoorziening. De leidinggevende heeft tijdens het huidig 
onderzoek aangegeven dat er na de vorige inspectie meerdere keren contact is geweest met de 
oudercommissie. Echter heeft de oudercommissie met een ongeval te maken gehad van een van 
de leden. Hierdoor is de informatievoorziening anders gelopen. De toezichthouder heeft 
onvoldoende informatie om dit onderdeel goed te kunnen beoordelen en adviseert om op dit 
onderdeel niet te handhaven, maar mee te nemen naar het jaarlijks onderzoek.  
 
 
 
 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 De houder van een kindercentrum 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: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. R. Smit en leidinggevende) 
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Sunny Garden te Almere 

 

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 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) 

 

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) 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum 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) 
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Sunny Garden te Almere 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sunny Garden 
Website : http://www.sunny-garden.nl 
Aantal kindplaatsen : 52 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Raymond Franklin Smit 
Website : www.sunny-garden.nl 
KvK nummer : 53893735 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  R. Mangal 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
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