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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). 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. 

 
Beschouwing 
Algemene kenmerken 
Kinderdagverblijf 't Zaans Stationnetje biedt opvang aan 79 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 
verdeeld over zes vaste basisgroepen. De groepen worden begeleid door twee of drie vaste 
beroepskrachten per groep. Daarnaast zet de houder stagiaires in. 
  
Op 24 augustus 2017 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Zaanstad een 
onaangekondigde risicogestuurde inspectie uitgevoerd. 
  
Inspectiehistorie 
Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 
van voorgaande jaren. Deze kunt u vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP) via de website www.lrkp.nl. 
  
Bevindingen 
Tijdens de huidige inspectie wordt niet geheel voldaan aan de voorwaarden uit de Wet 
kinderopvang. 
Zie voor een toelichting het domein Personeel en groepen. Op het domein pedagogisch klimaat 
wordt na overleg & overreding voldaan aan de getoetste voorwaarden. Zie voor informatie de 
inhoud van dit rapport.  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Omdat de betreffende VOG inmiddels (8 sept 2017) is overhandigd aan de houder, adviseert de 
toezichthouder de handhaving te richten op de voorkoming van herhaling. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' is het pedagogisch beleid van de locatie beoordeeld. 
Ook is de pedagogische praktijk geobserveerd. Hierbij is naast de uitvoering van het pedagogisch 
beleid gelet op de volgende pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang: 
  
-Emotionele veiligheid 
-Persoonlijke competentie 
-Sociale competentie 
-Overdracht van normen en waarden 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan (aug 2016) opgesteld met daarin bijna alle 
onderwerpen die vereist zijn volgens de Wet kinderopvang. Er is een kenmerkende visie op de 
omgang met kinderen beschreven. Er wordt uitgebreid ingegaan op de Reggio Emilia methode en 
de pedagogiek van Emmy Pikler. Aan de hand van de 4 pedagogisch basisdoelen emotionele 
veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het waarborgen van normen en 
waarden wordt ook de werkwijze in de praktijk beschreven. 
  
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
  
Het pedagogisch beleidsplan bevatte in eerste instantie nog niet in duidelijke en observeerbare 
termen een beschrijving van de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust 
voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
  
Na overleg en overreding heeft de houder dit onderwerp in het pedagogisch beleidsplan aangepast. 
Er wordt gebruik gemaakt van het protocol Opvallend gedrag en medewerkers kunnen met vragen 
contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Er wordt gebruik gemaakt 
van observatielijsten over het welbevinden maar ook over de ontwikkeling. Periodiek wordt de 
ontwikkeling van baby's en dreumesen/peuters gemonitord middels deze observatielijsten. Dit 
ondersteunt de beroepskrachten bij hun taak signaleren en doorverwijzen. 
  
Conclusie 
Er wordt na overleg en overreding voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het 
pedagogisch beleid. 
  
  
  
  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan met daarin onder andere de kenmerkende visie van 
Reggio Emilia en Emmy Pikler. Uit het interview met verschillende beroepskrachten blijkt dat zij 
voldoende op de hoogte zijn van de visie uit het pedagogisch beleidsplan. Naar aanleiding van de 
vorige inspectie is er door de houder met de beroepskrachten gesproken over de visie en heeft elke 
groep een map met daarin achtergrond informatie over de visie. Ook in het pedagogisch handelen 
van de beroepskrachten zie je de visie terug. 
   



 

5 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-08-2017 

Kinderdagverblijf het Zaans Stationnetje B.V. te Zaandam 

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie van de 
pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het veldinstrument observatie 
kindercentrum (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). De schuingedrukte 
beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving volgt een toelichting op de waargenomen situatie. 
  
Op het moment van de inspectie zijn er vier groepen actief. Twee baby-groepen, een 
dreumesgroep en een peutergroep. Er zijn vaste beroepskrachten aan het werk. Er wordt door de 
meeste kinderen buiten gespeeld. Er wordt een uitstapje gemaakt met de baby's en aan tafel een 
crackertje gegeten. 
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten spreken de ouders actief aan over de actuele situatie van de baby/kind. 
  
Een kindje dat die ochtend is gebracht, blijkt koorts te hebben. De ouder is gebeld en komt het 
kindje ophalen. Tijdens het overdrachtsmoment informeert de beroepskracht de moeder over het 
die ochtend ging met het kind. 
Een ander kind wordt wat later gebracht i.v.m. een doktersbezoek. De beroepskracht informeert 
uitgebreid naar hoe het was en vertelt nog wat zij zelf bij het kind had gezien.   
  
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. 
  
Tijdens een verschoonmoment, maar ook bij andere contactmomenten, krijgt de baby uitgebreid 
de aandacht van de pedagogisch medewerker. Ze zegt voortdurend wat ze doet. 
  
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten herkennen signalen van individuele kinderen, kunnen ze correct interpreteren 
en sluiten hier tijdig en op gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en begrepen. 
  
Tijdens een tafelmoment wil een kind niet eten en drinken. Het valt de pedagogisch medewerker 
op omdat dit kind normaal wel goed eet. Ze zegt 'Het is helemaal niks voor jou om niks te eten'. 
Even later spuugt het kind terwijl het nog aan tafel zit. De pedagogisch medewerker reageert 
meteen met 'Oh ja zie je, ik dacht al jij voelt je niet zo lekker'. Ze stelt het kind gerust en zegt 'Ik 
ga je zo lekker verschonen. Gaat het weer een beetje?'.    
  
Conclusie 
De houder draagt voldoende zorg voor het waarborgen van de emotionele veiligheid, de 
stimulering van de persoonlijke en sociale competentie en het overdragen van normen en waarden. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (op de groepen) 
 Pedagogisch beleidsplan (aug 2017) 
 Protocol opvallend gedrag (aug 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein wordt bij beroepskrachten gecontroleerd op de aanwezigheid van een passende 
beroepskwalificatie en verklaring omtrent het gedrag (VOG). Ook bij andere personen werkzaam 
bij het kindercentrum wordt de VOG gecontroleerd. 
Daarnaast is bekeken of de opvang plaatsvindt in vaste groepen en of er voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in verhouding tot het aantal kinderen per groep (beroepskracht-
kindratio). 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. Op een beroepskracht na, zijn alle medewerkers en houders in het bezit van een geldig VOG. 
De beroepskracht die niet in het bezit is van een geldig VOG is een voormalig stagiaire. Zij is in het 
bezit van een VOG als stagiaire en er is verzuimd een nieuwe VOG aan te vragen op het moment 
dat zij in dienst ging bij de organisatie en als volwaardig beroepskracht werd ingezet. 
  
De houder heeft zich direct gerealiseerd dat deze persoon niet in het bezit is van de juiste VOG en 
deze persoon per direct niet meer op de groep laten werken. Inmiddels is een nieuwe VOG 
aangevraagd. Zodra de houder hiervan in het bezit is, kan de beroepskracht weer op de groep 
worden ingezet. 
  
Uit bovenstaande constatering blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan. 
 

 
 

 De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het 
kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is 
afgegeven vanaf 1 maart 2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Er zijn vier stamgroepen met elk een eigen groepsruimte. 
De groepen bestaan momenteel uit niet meer dan max 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
  
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de roosters en bezettingslijsten van de afgelopen (vakantie) periode is te zien dat de houder 
voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal aanwezige kinderen. De houder heeft ervoor 
gezorgd dat ondanks de vakanties van ook vaste medewerkers er toch op enkele dagen na vaste, 
bekende beroepskrachten zijn ingezet. Waar nodig werden ook groepen samengevoegd. 
  
Aan het begin van het einde van de dag en gedurende de middagpauze wordt er afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio. Er worden minder beroepskrachten ingezet dan benodigd volgens de 
beroepskracht-kindratio, maar nooit minder dan de helft en nooit langer dan de toegestane 3 uur. 
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Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden van het domein Personeel en groepen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Verklaringen omtrent het gedrag (nieuwe VOG ex stagiaire (dd 1 sept 2017)) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Arbeidscontracten 
 Plaatsingslijsten (aug 2017) 
 Presentielijsten (aug 2017) 
 Personeelsrooster (aug 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is het beleid en de praktijk op het gebied van veiligheid en gezondheid 
beoordeeld. Een houder is volgens de Wet Kinderopvang verplicht om minimaal één keer per jaar 
een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uit te voeren op de locatie. Dit 
houdt in dat aanwezige risico's in kaart worden gebracht. Met betrekking tot deze 
geïnventariseerde risico's dient een houder vervolgens effectieve en adequate maatregelen om de 
risico’s te beperken te beschrijven in een plan van aanpak. De beschreven maatregelen dienen in 
de praktijk uitgevoerd te worden, zodat bestaande risico’s worden beperkt. 
  
Vierogenprincipe 
Het vierogenprincipe houdt in dat een houder de opvang op zodanige wijze organiseert dat een 
beroepskracht uitsluitend zijn werkzaamheden kan verrichten, terwijl hij kan worden gehoord of 
gezien door een andere volwassene. 
  
In verband met het risicogestuurde onderzoek is tijdens de huidige inspectie alleen het onderdeel 
voedselveiligheid mee genomen. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Met betrekking tot de voedselveiligheid: 
In het plan van aanpak (september 2016) geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment 
zijn, respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
  
De houder laat zien op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met het bewaren en 
bereiden van voeding. De medewerkers zijn op de hoogte van de regels en afspraken hierover. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het domein veiligheid en 
gezondheid.   
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties (op de groepen) 
 Actieplan veiligheid (sept 2016) 
 Actieplan gezondheid (sept 2016) 
 Huisregels/groepsregels 
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Ouderrecht 

 
Binnen het domein ouderrecht wordt onder andere beoordeeld hoe de houder de ouders en 
oudercommissie betrekt en informeert inzake het beleid en de uitvoering hiervan. 
  
 
Oudercommissie 
 
't Zaans Stationnetje heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Dit document voldoet aan 
de gestelde eisen. 
  
De houder heeft een oudercommissie ingesteld. Er zijn drie leden. 
  
De oudercommissie heeft gereageerd op de vragenlijst van de GGD. Ze zijn over het algemeen 
tevreden over de kwaliteit van de opvang. Ze zijn zelfs zeer tevreden over de veiligheid en 
gezondheid en de pedagogische praktijk. 
Er is dit jaar bv advies uitgebracht over het onderwerp factureren. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het ouderrecht.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Reglement oudercommissie (2014) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

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

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf het Zaans Stationnetje B.V. 
Website : http://www.zaansstationnetje.nl 
Aantal kindplaatsen : 79 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf het Zaans Stationnetje B.V. 
Adres houder : Ebbehout 1 
Postcode en plaats : 1507EA Zaandam 
KvK nummer : 58940790 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 
Adres : Vurehout 2 
Postcode en plaats : 1507EC ZAANDAM 
Telefoonnummer : 0900-2545454 
Onderzoek uitgevoerd door :  Nienke Huizenga 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zaanstad 
Adres : Postbus 2000 
Postcode en plaats : 1500GA Zaandam 
 
Planning 
Datum inspectie : 24-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 11-09-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-10-2017 
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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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