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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 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 
Algemene informatie 

Kinderdagverblijf Sunny Garden is gevestigd aan Edvard Munchweg 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 is een natuurlijk persoon: dhr. R. Smit. De houder heeft geen andere vestigingen voor 
kinderopvang. 

 

Recente inspectiegeschiedenis  
09-01-2018, Incidenteel onderzoek. Advies: Verzoek wijziging kindplaatsen. Positief advies.  

 
18-09-2018, Jaarlijks onderzoek. 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. 

 
10-01-2019, Nader onderzoek. Overtredingen hersteld op instellen oudercommissie na.  

 
09-07-2019: Jaarlijks onderzoek; Tijdens de inspectie zijn er een 2-tal gezondheidsmaatregelen 

gezien die niet conform het beleid zijn. Dit is met de desbetreffende beroepskracht en de houder 

besproken. De toezichthouder ziet dit als een incident. De houder heeft een herstelaanbod 
gekregen voor het ontbreken van een koppeling en registratie in het PRK van een beroepskracht, 

die inmiddels werkzaam is. De overtreding is hersteld.  
 

 Huidig jaarlijks onderzoek 

De toezichthouder bezoekt het KDV onaangekondigd op een donderdagmiddag in februari. Alle vijf 
de groepen zijn geopend. De sfeer is gemoedelijk en de beroepskrachten zijn coöperatief. 

Groepsruimten zijn kindvriendelijk ingericht. Contacten tussen ouders, beroepskrachten en houder 
verlopen vriendelijk. 

De toezichthouder spreekt kort met de houder maar richt zich voornamelijk op de praktijk in de 
verschillende groepen. De toezichthouder voert observaties uit, interviewt beroepskrachten en 

vraagt benodigde documenten op.  

De toezichthouder begrijpt van de houder dat het KDV een onrustige periode doormaakt door het 
vertrek van twee vaste beroepskrachten. Mogelijk ten gevolge daarvan constateert de 

toezichthouder enkele tekortkomingen waarvoor handhaving wordt geadviseerd.  
 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 
zijn beoordeeld.  

De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit inspectierapport. 
Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit rapport. 

 

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, 

de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de kinderopvangondernemer 
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 ve ilig 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, en 
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. 

  

 

Pedagogisch beleid 

KDV Sunny Garden werkt volgens het pedagogisch beleidsplan versie september 2018. Hierin 
worden als pedagogische uitgangspunten benoemd: 

 Wij accepteren de eigen normen en waarden van de kinderen. Hierdoor krijgen ze 

zelfvertrouwen en leren ze op een positieve manier met zichzelf en elkaar om te gaan. 
 Wij gaan op een consequente en geduldige manier met de kinderen om, zodat zij weten waar 

ze aan toe zijn. 
 Voor ons is individuele ontwikkeling erg belangrijk. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich in 

zijn/haar tempo. Individuele benadering doen wij door kinderen naar individuele behoefte te 

laten slapen en eten. We benaderen en waarderen de kinderen elk op een eigen manier. Het 
kind voelt zich veilig en kan zich optimaal ontwikkelen, omdat wij aansluiten bij het 

ontwikkelingsniveau van het kind. 
 Wij houden zoveel mogelijk rekening met de normen en waarden van ouders. 

 We proberen een relatie met de ouders op te bouwen waarin alles bespreekbaar is met de 
pedagogisch medewerker, zodat de ouders nergens mee hoeven te blijven zitten. 

 Wij zorgen voor optimale verstandhoudingen binnen het team door veel met elkaar te 

communiceren over allerlei zaken en problemen. Hierdoor leren we elkaar ook beter kennen en 
beter met elkaar omgaan. 

 Iedere 2 weken hebben we een meeting met het team van pedagogisch medewerkers KDV en 
bespreken daarin allerlei zaken met betrekking tot de kinderen het pedagogisch handelen.   

(citaat pedagogisch beleid KDV Sunny Garden) 

 
De Wet kinderopvang stelt eisen aan het pedagogisch beleidsplan. De volgende onderwerpen 

moeten beschreven staan in concrete termen: 
  

Verantwoorde dagopvang:  
Hoe de houder verantwoorde dagopvang wil bieden wordt beschreven aan de hand van 

interactievaardigheden van de beroepskrachten, de ontwikkelingsgebieden van kinderen en de vier 

pedagogische basisdoelen. Dit is voldoende concreet beschreven. 
 

Doorlopende ontwikkellijn naar het basisonderwijs en bijzonderheden in de ontwikkeling: 
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Hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en hoe een overdracht wordt gegeven aan de 
basisschool staat voldoende concreet beschreven. Ook de wijze waarop ouders worden 

doorverwezen bij bijzonderheden in de ontwikkeling. 
 

Mentor:  
De mentor houdt observaties bij van de kinderen met het Kiki-volgsysteem. Twee maal per jaar 

worden deze observaties besproken met de ouders. 

 
Omvang, leeftijdsopbouw en werkwijze stamgroep: 

De werkwijze van de stamgroepen wordt beschreven aan de hand van een dagprogramma. De 
omvang en leeftijdsopbouw per stamgroep wordt duidelijk benoemd. 

 

Wenbeleid: 
In het beleidsplan is uitgebreid aandacht voor het wennen van kinderen, zowel wat betreft het 

aantal keer wennen als de acties die de beroepskracht onderneemt om het kind te helpen wennen. 
 

Afwijkingen b-k-r:  
De tijden waarop afgeweken wordt van de b-k-r worden concreet benoemd. 

 

Verlaten stamgroep of stamgroepsruimte:  
In het beleidsplan staat onder "open deuren beleid" beschreven dat kinderen kunnen spelen in een 

andere groep of in een andere ruimte dan de eigen groepsruimte. Ook wordt in het beleidsplan 
benoemd dat groepen bij openen worden samengevoegd, maar niet heel duidelijk. Het 

samenvoegen bij sluiten, heeft de toezichthouder niet terug gelezen. Dit is een aandachtspunt voor 

de houder en kan nog toegevoegd worden. 
 

Taken beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers:  
In het beleidsplan staat beschreven dat gewerkt wordt met BOL-stagiaires met een concrete 

beschrijving van de werkzaamheden die zij kunnen verrichten en hoe zij begeleid worden. 
 

Extra dagdelen: 

Het beleid ten aanzien van het afnemen van extra dagdelen (en ruilen en flexibele opvang) staat 
voldoende concreet beschreven. 

 
Handelen conform het pedagogisch beleidsplan: 

Uit gesprek met beroepskrachten en observatie van hun handelen blijkt dat zij voldoende bekend 

zijn met het pedagogisch beleid van Kinderopvang Sunny Garden. Daarnaast blijkt uit notulen van 
werkoverleg en een studiedag dat de houder het pedagogisch beleid voldoende onder de aandacht 

brengt van de beroepskrachten. 
  

Conclusie: Het pedagogisch beleid staat voldoende beschreven. 
 

 

Pedagogische praktijk 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. 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 illustraties zijn 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. 

 

De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op een donderdagmiddag in februari. Er 
wordt opvang geboden aan kinderen, verspreid over 5 groepen. Op de groepen wordt brood 

gegeten, wordt vrij gespeeld door de kinderen, worden kinderen verschoond en komen ouders hun 
kind ophalen. 

 

a) De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Aandacht:  
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Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby. 

 
Observatie: 

Tijdens het verschonen houdt de beroepskracht oogcontact met het kind, ze benoemt de 
handelingen die zij verricht. De baby lacht naar de beroepskracht en laat zich rustig verschonen. 

 

Brengen en halen: 
De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze. Ouders  

mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en ophalen. Ouders krijgen de gelegenheid om 
groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar het kind die dag mee bezig is geweest. 

 

Observatie: 
Wanneer ouders hun kind komen ophalen in de groep ontvangen zij een uitgebreide overdracht. Er 

wordt verteld wat het kind heeft gegeten en hoe lang geslapen, maar ook wat voor activiteit het 
kind heeft gedaan (werkjes worden getoond aan de ouder) en eventuele bijzonderheden (bijv. hij 

was verdrietig, hij heeft slecht gegeten of een grappig voorval). 
 

b) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 

ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
Dagprogramma:  

De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 

gesprek en leermomenten. 

 
Observatie: 

Op de groepen vanaf 1,5 jaar wordt themagericht gewerkt. Op moment van inspectie is het thema 
"tellen". Op de groepen hangen werkjes die gerelateerd zijn aan het thema en er hangen 

pictogrammen van cijfers en aantallen.  
 

Bij het voorlezen vraagt de beroepskracht aan de kinderen om te benoemen wat er te zien is op de 

platen en gebruikt dit om een gesprek te voeren: "Wat is dit? Een boot, ja. Zijn jullie ook wel eens 
in een boot geweest? Had je toen een zwembroek aan?" 

 
Een meisje knuffelt haar Elmo-pop. Ze wijst naar z'n neus en zegt "neus". De beroepskracht 

reageert "Dat is Elmo zijn neus ja. Goed zo. En waar is jouw neus?" Het meisje wijst haar eigen 

neus aan. Andere kinderen in de groep wijzen ook hun neus aan. "Ja, goed zo! " zegt de 
beroepskracht. 

 
c) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 

ontwikkeling van sociale competentie te komen. 
Aanmoedigen onderling contact:  

De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 

kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, 
elkaar helpen, emoties delen. 

 
Observatie:  

Op de babygroep zitten de kinderen om de tafel in een kinderstoel. De noemt de naam van een 

kind en vraagt de kinderen aan te wijzen wie het is. "Waar is X?". De oudste kinderen wijzen het 
meisje aan. "Goed zo!" zegt de beroepskracht en benoemt alle aanwezige kinderen. 

 
d) De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 

Eenduidig handelen:  
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 

wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen. 
 

 
Observatie:  

Een baby legt vanuit de kinderstoel haar voeten op de tafel. Zij wordt consequent gecorrigeerd 

door de beroepskrachten. 
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Later worden twee kinderen van de babygroep druk en gaan hard gillen. De beroepskracht zegt 
"sst" en gaat ter afleiding zachtjes een liedje zingen. De kinderen zijn gelijk stiller en doen mee het 

het liedje.  
 

Conclusie: Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde dagopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (Opvanglocatie en pedagogische praktijk d.d. 06-02-2020, 15.35-17.45 uur) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie september 2018) 

 Notulen teamoverleg (d.d. 23-01-2019, 26-03-2019, 17-09-2019, 16-10-2019) 
 

Personeel en groepen 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG's), 

inschrijving in het personenregister kinderopvang, passende beroepskwalificatie, de inzet van 
leerlingen, de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker en het gebruik van de Nederlandse 

taal. Ook gelden eisen voor de stabiliteit van de opvang en de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio). 

  

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder van KDV Sunny Garden is een natuurlijk persoon. VOG-verificatie in het Personen 

Register Kinderopvang (PRK) heeft plaats gevonden en is in orde bevonden. 
 

De op moment van inspectie aanwezige beroepskrachten, stagiaires en locatiemanagers en houder 
staan geregistreerd in het PRK en zijn gekoppeld aan de houder. 

 
Conclusie: De houder draagt voldoende zorg voor registratie en koppeling in het PRK van 

medewerkers.  

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 
Het vaste team van dit KDV bestaat uit tien beroepskrachten. De beroepskrachten zijn in bezit van 

diploma's (Sociaal) Pedagogisch Werk niveau 3 en 4. Deze diploma's kwalificeren voor het werken 
in de kinderopvang.  

Van één beroepskracht wordt een verklaring getoond van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap dat de beroepskracht in 1991 geslaagd is voor het examen in de studierichting mdgo-

AW(CW). Dit diploma kwalificeert sinds 01-07-2018 niet meer voor werken in de dagopvang. De 

beroepskracht was al vóór 01-07-2018 werkzaam in de kinderopvang, daarom geldt voor deze 
beroepskracht geldt een overgangsregeling en wordt het het diploma tijdens deze inspectie ook als 

voldoende kwalificerend beoordeeld voor het werken in de dagopvang. 
 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De houder maakt gebruik van een externe pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Deze is in bezit 
van een HBO Pedagogiek diploma. 

 
Conclusie: De beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn in bezit van een 

diploma wat kwalificeert voor het werken in de kinderopvang.  
 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op moment van inspectie is de beroepskracht-kind-ratio (b-k-r) als volgt: 
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 Groep  Aantal aanwezige 
kinderen 

 Benodigd aantal 
beroepskrachten 

 Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

 Blije Bijtjes 
(0 tot 2 jaar) 

    6     2     2 

 Vrolijke 

zonnetjes 

(0 tot 2 jaar) 

    6     2     2 

 Wijze uiltjes 
(1,5 tot 2,5 

jaar) 

    8     2   2 (+1 BOL stagiaire niveau 
2) 

 Panda's  

(2 tot 3 jaar) 

    4     1   1 (+1 BOL stagiaire niveau 

3) 

 Tijgertjes 

(2,5 tot 4 jaar) 

    10     2    2 

 

Op moment van inspectie wordt voldaan aan de beroepskracht-kind-ratio.  
 

De toezichthouder vraagt het dienstrooster en de presentielijsten op van week 5 en 6 in 2020 en 
toetst hierin de b-k-r steekproefsgewijs. De toezichthouder constateert geen overtredingen op de 

b-k-r. 
 

Inzet beroepskrachten in opleiding: 

Op moment van inspectie zijn er twee BOL-stagiaires aanwezig op locatie. BOL-stagiaires mogen 
niet formatief worden ingezet. De aanwezige stagiaires zijn boventallig aanwezig. 

 
Conclusie: De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten op het aantal 

aanwezige kinderen. 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Sinds 1 januari 2019 gelden eisen voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

(PBM). Deze pedagogisch beleidsmedewerker/coach dient 50 uur per locatie per jaar te besteden 

aan het implementeren van pedagogisch beleid. En 10 uur per FTE aan coaching van 
beroepskrachten op de groep. 

 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

KDV Sunny Garden maakt gebruik van een externe PBM. De toezichthouder vraagt bij de houder 

informatie op over de ureninzet van deze PBM in 2019 en de geplande inzet in 2020. 
De toezichthouder ontvangt een 'beleidsplan inzet beleidsmedewerker en pedagogisch coach'. In 

dit document wordt benoemd dat de pedagogisch beleidsmedewerker voor 100 uur wordt ingezet 
per jaar en voor 128 uur aan coaching.  

 
Voor 2019 staan taken beschreven die de pedagogisch beleidsmedewerker heeft uitgevoerd in 

2019 met het aantal uren dat daaraan besteed is. De beschreven taken betreffen voornamelijk het 

implementeren van pedagogisch beleid. Wat de PBM concreet aan coaching heeft geboden in 2019 
is onvoldoende duidelijk. Wel is duidelijk dat de PBM op 16 oktober jl. een studiedag heeft 

georganiseerd met als thema "Interactievaardigheden, Communicatie en Samenwerking". 
 

In het beleidsplan beschrijft de houder wel dat de coaching zal bestaan uit: 

 Individuele coaching gesprekken 
 Coaching op de groep (on the job) 

 Teamcoaching 
 Video interactie begeleiding (VIB) 

 Begeleiding kindbesprekingen 
 Groepscoaching 

Inzichtelijk 

De houder dient inzichtelijk te maken voor beroepskrachten en ouders dat een PBM wordt ingezet 
en voor hoeveel uur. De locatiemanager zegt hierover: 
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"Beroepskrachten worden via de mail geïnformeerd over de urenverdeling en moeten een formulier 
invullen wat hun persoonlijke doelen zijn voor dat jaar. Ouders worden via een nieuwsbrief op de 

hoogte gesteld over de coaching." 
  

Jaarlijks coaching bieden aan iedere beroepskracht: 
Iedere beroepskracht dient coaching te ontvangen, ook invalkrachten. De toezichthouder vraagt 

de aanwezige beroepskrachten of zij coaching hebben ontvangen. Enkelen geven aan dat zij 

coaching hebben ontvangen in de vorm van een observatie op de groep en een gesprek, anderen 
geven aan geen coaching te hebben ontvangen. 

 
 

Conclusie: De houder draagt zorg voor een inzichtelijk beleidsplan en urenberekening voor de 

inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker. De houder kan onvoldoende aantonen dat iedere 
beroepskracht coaching heeft ontvangen. 

 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Stamgroepen 

Op het KDV wordt gewerkt met 5 stamgroepen: 
 Babygroep De Vrolijke Zonnetjes (0 -22 maanden) maximaal 8 kindplaatsen 

 Babygroep De Blije Bijtjes (0 -22 maanden) maximaal 8 kindplaatsen 
 Dreumesgroep De Wijze uiltjes (18 -28 maanden) maximaal 11 kindplaatsen 

 Peutergroep De Panda's (26 -38 maanden) maximaal 9 kindplaatsen 

 Peuterplus groep De Tijgertjes (36 -48 maanden) maximaal 13 kindplaatsen 
De houder werkt voornamelijk met vaste groep en vaste kindplaatsingen. Enkele kinderen hebben 

een flexibel contract. 
Bij het openen en sluiten van het KDV worden de stamgroepen per verdieping samengevoegd. Dus 

de Blije Bijtje en de Vrolijke Zonnetjes gaan dan samen, en de Wijze Uiltjes, Panda's en Tijgers. 
 

Vaste gezichten 

Per stamgroep wordt gewerkt met vaste beroepskrachten. De beroepskrachten en houder geven 
aan dat recent twee vaste beroepskrachten zijn weg gegaan. De toezichthouder ziet dat terug in 

het dienstrooster van 5 en 6 in 2020. Niet iedere dag is er een vast gezicht aanwezig op de 
stamgroep. 

Dit komt zowel voor bij de babygroepen, bijv. op 30 en 31 januari jl. Als op de dreumes- en 

peutergroep, bijv. 3 en 5 februari jl. Alleen op groep Panda's is er voldoende continuïteit in de inzet 
van vaste gezichten. 

 
Mentor 

De beroepskrachten geven aan dat alle kinderen zijn verdeeld onder een mentor. Door de 
omstandigheden is op twee groepen één beroepskracht de mentor van alle kinderen in die groep. 

De mentormappen liggen op de groep. De observaties zijn actueel ingevuld. Twee maal per jaar 

wordt een oudergesprek aangeboden, vertelt de beroepskracht. 
 

Conclusie: De houder werkt met vaste stamgroepen en met vaste beroepskrachten per 
stamgroep. Door het recente vertrek van twee vaste beroepskrachten lukt het de houder ten tijde 

van inspectie onvoldoende om op iedere stamgroep dagelijks een vast gezicht in te zetten. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

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) 

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) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voertaal is Nederlands. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. R. Smit, houder) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Opvanglocatie en pedagogische praktijk d.d. 06-02-2020, 15.35-17.45 uur) 
 Personenregister Kinderopvang (d.d. 07-02-2020) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 (Praktijk)leerovereenkomst 

 Presentielijsten (week 5 en 6 in 2020) 

 Personeelsrooster (week 5 en 6 in 2020) 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Beleidsplan inzet pedagogisch 
beleidsmedewerker en coach) 

 

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 

KDV Sunny Garden werkt volgens het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid versie februari 2019. 

De missie van Sunny Garden in gezonde opvang is:  
 

"Kinderopvang Sunny Garden is een professionele kinderopvang organisatie die op pedagogisch 

verantwoorde wijze ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen biedt. Wij vangen kinderen op in een 
veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:  

-kinderen af teschermen van grote risico’s 
-kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s  

-kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling" 
 

(citaat Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Sunny Garden) 

 
De Wet kinderopvang stelt eisen aan het veiligheid- en gezondheidsbeleid . De volgende 

onderwerpen moeten beschreven staan in concrete termen: 
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Voldoende beschreven: 
Een continue proces van vormen, implementeren, evalueren en actualiseren 

De beleidscyclus wordt voldoende beschreven. 
 

Een beschrijving van risico's met grote gevolgen 
Het beleidsplan beschrijft de volgende risico's met grote gevolgen:  

 

Fysieke veiligheid:  
   -Vallen van hoogte 

   -Verstikking 
   -Vergiftiging 

   -Verbranding 

   -Verdrinking 
Sociale veiligheid 

   -Grensoverschrijdend gedrag 
   -Kindermishandeling 

   -Vermissing 
Gezondheid 

   -Overdracht van ziektekiemen (incl. voedselvergiftiging en legionella) 

   -Gezond binnenmilieu 
   -Buitenmilieu 

   -Infectieziekten 
   -Medisch handelen 

 

De risico's worden voldoende concreet benoemd. 
 

Inzichtelijkheid 
Het beleidsplan beschrijft voldoende hoe het veiligheid- en gezondheidsbeleid onder de aandacht 

wordt gebracht bij beroepskrachten en ouders. 
 

Achterwacht 

Er wordt beschreven dat op KDV Sunny Garden altijd minimaal 2 beroepskrachten aanwezig zijn.  
 

Handelen conform het beleidsplan Veiligheid&Gezondheid: 
In de praktijk observeert de toezichthouder diverse preventieve maatregelen die ook genoemd 

worden in het beleidsplan. Uit observatie van het handelen van de beroepskrachten en 

opvanglocatie blijken beleid en praktijk voldoende overeen te komen. 
 

Onvoldoende beschreven: 
Een plan van aanpak met maatregelen 

Er worden algemene preventieve maatregelen beschreven per risico met grote gevolgen en er 
wordt verwezen naar protocollen en een compleet actieplan die niet meegeleverd zijn bij het 

beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Bij het risico van voedselinfectie en het risico op legionella 

ontbreken preventieve maatregelen. 
Dit onderdeel is onvoldoende beschreven. 

 
Kinderen leren omgaan met risico's waarvan de gevolgen beperkt zijn. 

Het belang van kinderen leren omgaan met risico's waarvan de gevolgen beperkt zijn wordt 

beschreven in algemene termen. Voor een concreet overzicht van de risico's waarmee de kinderen 
leren omgaan en de afspraken die gelden, wordt verwezen naar een bijlage die niet aanwezig is. 

 
EHBO 

De houder toont van 5 aanwezige beroepskrachten het Oranje Kruis- EHBO certificaat. Andere 
beroepskrachten zijn in het bezit van een BHV-certificaat specifiek voor de kinderopvang. Deze 

certificaten vallen echter niet onder de EHBO-eis die de Wet kinderopvang stelt. 

De toezichthouder toetst in het dienstrooster of er ten alle tijden gedurende de opening van het 
KDV een beroepskracht aanwezig is die in het bezit van een gecertificeerd EHBO-diploma. Bij het 

openen en sluiten is dit niet altijd het geval.  
 

Conclusie: Het beleidsplan veiligheid en gezondheid voldoet niet aan alle gestelde eisen. De 

houder kan onvoldoende aantonen dat er ten alle tijden gedurende de opening van het KDV een 
beroepskracht of volwassene aanwezig is die in het bezit is van een gecertificeerd EHBO-diploma. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

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. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De oragnisatie gebruikt het voorbeeld model van de Meldcode Kindermishandeling die in juni 2018 
is opgesteld door BoiNK en de Branche-organisaties. Dit model voldoet aan alle geldende eisen.  

In gesprek met beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte van de Meldcode 

kindermishandeling en ook dat de organisatie handelt conform de Meldcode wanneer er zorgen zijn 
rondom een kind. 

 
Conclusie: De houder draagt voldoende zorg voor het bevorderen van kennis en gebruik van de 

Meldcode kindermishandeling. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. R. Smit, houder) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Opvanglocatie en pedagogische praktijk d.d. 06-02-2020, 15.35-17.45 uur) 

 EHBO certificaten 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie februari 2019) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 Personeelsrooster (week 5 en 6 in 2020) 

 Notulen teamoverleg (d.d. 23-01-2019, 26-03-2019, 17-09-2019, 16-10-2019) 
 

Accommodatie 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting van de binnenruimte 

en de buitenspeelruimte. 
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Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte  

De oppervlakten van de groepsruimten zijn voldoende groot voor in totaal 52 kinderen. 
Het KDV beschikt over 5 groepsruimten die passend zijn ingericht voor de leeftijdsgroepen die 

gebruik maken van de ruimte. 

De baby- en dreumesgroepen beschikken over aparte slaapruimten met voldoende bedjes. 
Voor oudere kinderen zijn stretchers beschikbaar. 

 
Buitenruimte 

Het KDV gebruikt het dakterras als buitenruimte. Deze is passend ingericht. Kinderen spelen hier 

alleen onder toezicht. 
 

Conclusie: De accommodatie is voldoende groot en passend ingericht voor de opvang aan 52 
kinderen van 0 tot 4 jaar. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. R. Smit, houder) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (Opvanglocatie en pedagogische praktijk d.d. 06-02-2020, 15.35-17.45 uur) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie september 2018) 

 

Ouderrecht 
Onder de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de informatieverstrekking aan ouders, het instellen 
van een oudercommissie en het uitvoeren van de klachtenregeling. 

  
 

Informatie 

De houder beheert een website waarop informatie wordt gegeven over het beleid op het KDV en de 
BSO. Onder andere het pedagogisch beleidsplan is hierop inzichtelijk, de klachtenregeling en 

inspectierapporten. 
Echter, het inspectierapport van het laatste jaarlijks onderzoek ontbreekt. 

 

Bij de ingangen van de verschillende groepsruimten hangen whiteboards waarop informatie wordt 
gegeven over welke beroepskrachten op de groep werken per dag. 

 
Conclusie: Ouders worden voldoende geïnformeerd door de houder. De informatie op de website 

is onvoldoende actueel. Alleen het meest recente inspectierapport is onvoldoende inzichtelijk. 
 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

De houder van een kindercentrum 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) 

 

Oudercommissie 

In de Wet kinderopvang zijn eisen opgenomen ten behoeve van het functioneren van een 
oudercommissie zodat een oudercommissie in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van 

de opvang kan behouden en verbeteren. 
Dankzij het medezeggenschapsrecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de 

Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de 
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opvang. Van een oudercommissie wordt verwacht dat deze contact onderhoudt met de ouders, de 
organisatie en de GGD. 

(bron: BOinK) 
 

De houder geeft aan een oudercommissie te hebben bestaande uit drie leden. De toezichthouder 
ontvangt de mailadressen van deze leden en vraagt bij hen informatie op over het KDV en het 

functioneren van de oudercommissie. 

De toezichthouder ontvangt géén enkele reactie van deze leden. 
 

Vorig jaar bij het jaarlijks onderzoek, schrijft de toezichthouder: 
"Op 16 juli heeft de toezichthouder een mail verstuurd naar de voorzitter en de leden van de 

oudercommissie, met een vragenlijst over het functioneren van de organisatie. De toezichthouder 

heeft geen informatie van de oudercommissie ontvangen." 
(citaat inspectierapport KDV Sunny Garden d.d. 09-07-2019) 

 
Voor de toezichthouder is onduidelijk óf er een oudercommissie actief is en zo ja, hoe de 

oudercommissie invulling geeft aan de bovengenoemde taken en rechten die een oudercommissie 
heeft. 

 

Conclusie: De houder kan onvoldoende aantonen dat een oudercommissie actief is. De 
oudercommissie reageert niet op vragen van de toezichthouder. 

 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 
 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 
een kindercentrum 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) 

 

Klachten en geschillen 

De houder heeft een klachtenregeling getroffen die voldoet aan de geldende eisen. De 

klachtenregeling is inzichtelijk op de website van de houder. Daar staat ook vermeld dat de houder 
is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de externe klachtenregeling.  

 
De houder geeft aan het afgelopen jaar geen klachten te hebben ontvangen. Een klachtenjaar-

verslag is dan niet vereist. 

 
Conclusie: De houer heeft een voldoende klachtenregeling getroffen. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. R. Smit, houder) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Website (https://sunny-garden.nl/pedagogisch-beleid/oudercommissie/) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie september 2018) 
 Klachtenregeling 

 Aansluiting geschillencommissie 
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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 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 minimumaantal 

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) 
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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) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 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) 



 

17 van 25 

Concept inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-02-2020 

Sunny Garden te Almere 

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een 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 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
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 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kw aliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt 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; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
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 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 kwalite it kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
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 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 

het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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) 

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) 

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 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
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De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

   

OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 

van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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) 

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) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
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: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. 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; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. 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 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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; 
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 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

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 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) 

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) 
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Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum 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 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) 

De houder van een kindercentrum 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) 

De houder van een kindercentrum 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 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum 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) 

 

Klachten en geschillen 
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De houder van een kindercentrum 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 

van een kindercentrum 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 van een kindercentrum 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) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang 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 :  M Oortwijn 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 16-03-2020 

Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder :  
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

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. 
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