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Het onderzoek 

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

 
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 verblijven in daarvoor ingerichte ruimtes op de 
beneden verdieping van een kantoorpand. De groepen worden begeleid door twee of drie vaste 
beroepskrachten per groep. 
  
Op 1 augustus 2018 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Zaanstad 
een nader onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van de inspectie van 23 maart 2018 heeft de 
houder een brief (dd 28 juni 2018) met een voorgenomen last onder dwangsom ontvangen met 

daarin het verzoek de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden. 

  
Bevindingen 
Tijdens het huidige onderzoek is gebleken dat geheel wordt voldaan aan de getoetste 
voorwaarden. Zie voor een inhoudelijke motivatie verderop in dit rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
In dit domein wordt het beleid Veiligheid en Gezondheid beoordeeld. Er wordt getoetst of het beleid 
ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is 

gewaarborgd en of de houder ervoor zorgt dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van dit beleid en 
er naar handelen. Tijdens een eerder inspectieonderzoek werd nog niet aan alle onderdelen van het 
beleid Veiligheid en Gezondheid voldaan. De houder beschreef in haar beleid nog onvoldoende 
welke maatregelen, wanneer en door wie worden genomen ten aanzien van gezondheid en sociale 
veiligheid. 
  

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Op 1 augustus 2018 heeft de toezichthouder het beleid Veiligheid en Gezondheid nogmaals 
beoordeeld. De houder heeft haar beleid zodanig aangepast dat nu wordt voldaan aan alle 
voorwaarden van de Wet Kinderopvang. In het beleid Veiligheid en Gezondheid wordt voor de grote 
risico's in het kader van de fysieke veiligheid verwezen naar verschillende protocollen waaruit blijkt 

welke maatregelen de houder neemt om deze risico's te beperken. Voor grote risico's in het kader 
van gezondheid en de sociale veiligheid wordt nu voldoende duidelijk welke maatregelen de houder 
neemt om deze risico's te beperken. Er wordt concreet beschreven hoe en door wie maatregelen 
worden genomen om de gezondheid en sociale veiligheid te borgen. De houder heeft dit met het 
team besproken en eind juli 2018 ook met de oudercommissie. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (jan 2018 (aangepaste versie)) 
 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf het Zaans Stationnetje B.V. 

Website : http://www.zaansstationnetje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000028264479 
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 : 01-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-08-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 22-08-2018 
 
 

 
 
 
 
 

 


