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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. 
 
Op 8 april 2019 heeft de GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Zaanstad 
een inspectie uitgevoerd bij kinderdagverblijf (KDV) het Zaans Stationnetje. 
 
In dit inspectierapport zijn niet alle kwaliteitseisen 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. 
 
In opdracht van de gemeente Zaanstad worden in 2019 bij deze locatie ook de nieuwe items met 
betrekking tot de pedagogisch beleidsmedewerker getoetst. 

 
Beschouwing 
 
Algemene kenmerken 
Kinderdagverblijf (KDV) het Zaans Stationnetje is gevestigd in een (voormalig) kantoorpand naast 
het station van Zaandam aan de Ebbehout 1. Het KDV biedt opvang aan maximaal 79 kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar verdeeld over zes stamgroepen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Uit eerdere onderzoeken zijn geen relevante tekortkomingen gebleken voor het huidige onderzoek. 
Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 
van voorgaande jaren op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
  
Bevindingen 
Tijdens het huidige onderzoek blijkt dat niet wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden uit de 
wet Kinderopvang. Er is sprake van overtredingen binnen het domein Personeel en groepen. Voor 
een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar dit domein. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 

 



 

4 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-04-2019 

Kinderdagverblijf het Zaans Stationnetje B.V. te Zaandam 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' wordt onder andere beoordeeld of het pedagogisch 
beleid wordt uitgevoerd en of er verantwoorde kinderopvang in de zin van de Wet wordt geboden. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. De hierover geïnterviewde beroepskrachten zijn op de hoogte van het pedagogisch 
beleidsplan van het Zaans Stationnetje. Volgens het opleidingssplan wordt het pedagogisch beleid 
daarnaast besproken op werkoverleggen. De pedagogisch coach leert de beroepskrachten ook hoe 
zij het beleid dat op papier staat in de praktijk kunnen brengen. De beroepskrachten werken 
gedurende de observatie conform de uitgangspunten uit het pedagogisch beleid. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op een dinsdagmiddag (8 
april 2019) op alle groepen. Tijdens de inspectie waren op de babygroep de Conducteurs 
4 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten, op de babygroep 't Peronnetje waren 6 kinderen 
aanwezig met twee beroepskrachten, op de baygroep de Wagonnetjes was één beroepskracht 
aanwezig met 3 kinderen, op de dreumesgroep de Machinisten waren 12 kinderen aanwezig met 
twee beroepskrachten en een beroepskracht in opleiding, op de peutergroep 't Locomotiefje waren 
12 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten en een stagiaire en op de peutergroep de Treinen 
waren 13 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. 
  
Er is geobserveerd tijdens het gezamenlijke eet- en drinkmoment en een overgangsmoment op de 
dreumesgroep en op alle groepen tijdens het vrij spelen binnen en/of buiten en het 
overdrachtsmoment met ouders aan het einde van de middag. Tevens hebben er gesprekken 
plaatsgevonden met een aantal van de aanwezige beroepskrachten over de werkwijze op deze 
locatie.  
  
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Om te zien of de houder verantwoorde 
kinderopvang biedt maakt de toezichthouder onder andere gebruik van het veldinstrument 
observatie kindercentrum (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). 
 
De houder draagt zorg voor verantwoorde dagopvang, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 
waarin kinderen zich bevinden: 
 
a. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgegaan, er wordt respect 
voor de autonomie van kinderen getoond, er wordt structuur geboden en er worden grenzen 
gesteld aan het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen. 
  
Dit blijkt onder andere uit: 
 
De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de beroepskrachten. Tijdens het 
voorlezen zit een kind rustig op de schoot van de beroepskracht. 
 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zo zegt de 
beroepskracht tegen een kind dat steeds zijn moeder roept: ''Mama komt straks, lieverd!'' 
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Tijdens het aantrekken van de schoenen voordat de kinderen naar buiten gaan, laat één van de 
kinderen enthousiast zijn schoenen zien aan de beroepskracht. De beroepskracht reageert ook 
enthousiast op wat het kind aangeeft. 
 
b. De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde hen 
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
 
Dit blijkt onder andere uit: 
 
De beroepskrachten benutten een overgangsmoment voor het naar buiten gaan voor 
ontwikkelingsgerichte activiteiten. Zo wordt het spelletje ''Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'' gespeeld 
en er wordt voorlezen als de kinderen moeten wachten totdat zij aan de beurt zijn om verschoond 
te worden. Daarnaast worden er liedjes gezongen terwijl de kinderen hun schoenen en jas 
aantrekken om naar buiten te gaan. Alle beroepskrachten zingen mee terwijl ze bewegingen maken 
die horen bij de liedjes. Hiermee stimuleren ze de taalontwikkeling, het ritmegevoel en de 
motorische ontwikkeling van de kinderen. 
 
c. Kinderen worden begeleid in hun interacties waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde hen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met 
anderen op te bouwen en te onderhouden. 
 
Dit blijkt onder andere uit: 
 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. De ruimte is onder andere ingericht met knutselwerkjes van 
de kinderen in het thema Pasen. Er hangen bijvoorbeeld geknutselde kuikentjes en paaseieren. 
 
De beroepskrachten grijpen in bij negatieve interacties tussen kinderen. De beroepskrachten 
leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan wat wèl de bedoeling is. Zo legt 
één van de beroepskrachten uit waarom een kind niet op de bank mag klimmen en wat er kan 
gebeuren als je van de bank af valt. 
 
d. Kinderen 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. 
 
Dit blijkt onder andere uit: 
 
De beroepskrachten communiceren duidelijk met elkaar over de verdeling van taken en over 
bijzonderheden met betrekking tot de kinderen zoals het eet- en drinkgedrag. 
  
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht. De beroepskrachten geven 
duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de situatie is voor kinderen 
inzichtelijk. De beroepskrachten leggen uit wat er gaat gebeuren: ''Als jullie klaar zin, dan gaan we 
schone billen doen en dan gaan we naar...'' Enthousiast maakt een aantal kinderen de zin af: 
''Buiten!'' De dagindeling is voor de kinderen duidelijk en herkenbaar. De dagritmekaarten die aan 
de muur hangen ondersteunen dit. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot de pedagogische praktijk. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens de inspectie op 8 april 2019 en na 

afloop daarvan per mail) 
 Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 8 april 2019) 
 Observatie(s) (tijdens de inspectie op 8 april 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2019) 



 

6 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-04-2019 

Kinderdagverblijf het Zaans Stationnetje B.V. te Zaandam 

 

Personeel en groepen 
 
Binnen het domein Personeel en groepen 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 
wordt getoetst of de medewerkers zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) 
en zijn gekoppeld met de juiste kinderopvangorganisatie. 
  
Er is onder andere bekeken of de opvang plaatsvindt in vaste groepen, of er voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in verhouding tot het aantal kinderen per groep (beroepskracht-
kindratio) en of er niet langer dan de toegestane periode is afgeweken van de beroepskracht-
kindratio. 
  
Sinds 1 januari 2019 dient een houder een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten ten 
behoeve van de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens en het 
coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden. De voorwaarden met 
betrekking tot de opleidingseisen en de voorgenomen inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker 
is tevens binnen dit domein getoetst. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De houders, de conciërge, 17 beroepskrachten en 5 stagiaires die op deze locatie werkzaam zijn, 
zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ingeschreven in het 
personenregister en tijdig gekoppeld met de juiste kinderopvangorganisatie (het Zaans 
Stationnetje). 
 
Eén beroepskracht was ten tijde van de inspectie echter niet in het bezit van een geldig VOG, 
niet ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en dus ook niet tijdig gekoppeld aan 
de houder. 
 
Eén stagiaire was ten tijde van de inspectie wel in het bezit van een geldig VOG en ingeschreven in 
het Personenregister Kinderopvang (PRK) maar niet tijdig gekoppeld aan de houder. De 
betreffende stagiaire is op 1 oktober 2018 gekoppeld aan de houder in het PRK. Volgens haar 
stagecontract begon haar stage echter al op 6 september 2018. Uit de urenregistratie blijkt dat 
zij vanaf 13 september 2018 op deze locatie heeft gewerkt. Zij was toen dus nog niet gekoppeld 
aan de juiste kinderopvangorganisatie (het Zaans Stationnetje). 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
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 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)  
   

 De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid 
van de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)  
   

 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)  
   

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
Door middel van een steekproef zijn de diploma's van 11 beroepskrachten die recentelijk op deze 
locatie werkzaam zijn beoordeeld. Deze beroepskrachten beschikken allen over een passende 
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 
Werk. 
  
Eén van de houders is per 1 januari 2019 aangesteld als pedagogisch coach en pedagogisch 
beleidsmedewerker. Zij beschikt over een HBO-diploma en heeft daarmee aantoonbaar het 
vereiste HBO werk- en denkniveau voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker. Om ook 
de functie van pedagogisch coach uit te mogen voeren, is zij voor 1 januari 2019 gestart met een 
branche-erkende opleiding op het gebied van coaching. Zij rond deze opleiding naar verwachting in 
juni 2019 af. Hiervan zijn bewijsdocumenten aangeleverd. Dit voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Op deze locatie zijn twee beroepskrachten in opleiding werkzaam die intallig worden ingezet op de 
groep. De inzet van deze beroepskrachten in opleiding geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 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. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (de beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van de tabel op 
www.1ratio.nl. 
                           
Er worden volgens de personeelsroosters en aanwezigheidslijsten van 4 maart t/m 8 april 2019 (de 
dag van de inspectie) op alle dagen voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige 
kinderen. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot het aantal beroepskrachten. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
De houder heeft per 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld. De 
houder heeft een berekening gemaakt van het minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet. 
 
De houder heeft tevens een inhoudelijk plan aangeleverd waarin staat op welke wijze de 
uren worden ingevuld waarvoor een pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt ingezet. De 
coaching bestaat onder andere uit een intakegesprek, coachingsgesprekken, groepsgesprekken, 
video-opnames en coaching on the job gericht op de uitvoering van het pedagogisch beleid en de 
interactievaardigheden van de beroepskrachten. Uit het plan blijkt tevens dat elke beroepskracht 
coaching zal ontvangen conform een schema. Ten tijde van de inspectie hebben enkele 
beroepskrachten die recentelijk in dienst zijn gekomen al coaching ontvangen. De overige 
beroepskrachten komen later in het jaar aan de beurt. 
 
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach is in december 2018 inzichtelijk gemaakt 
voor de ouders middels een nieuwsbrief. In januari 2019 hebben alle beroepskrachten een 
nieuwsbrief ontvangen waarin de pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt voorgesteld en de 
werkwijze voor de eerste tijd wordt uitgelegd. Daarna hebben de beroepskrachten het 
coachingsplan met de verdeling van de uren ontvangen. Het coachingsplan is toegelicht tijdens het 
werkoverleg van 6 maart 2019. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden met betrekking tot de inzet van de pedagogisch 
beleidsmedewerker. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De opvang vindt plaats in zes stamgroepen. Elk kind wordt opgevangen in één stamgroep. 
 

Naam van de 
stamgroep 

 Leeftijd 
van de 
kinderen 

Maximale groepsgrootte 
volgens het pedagogisch 
beleidsplan 

Daadwerkelijke 
maximale groepsgrootte * 

Babygroep 
Wagonnetjes 

0 tot 1 jaar 11 kinderen 9 kinderen 

Babygroep 't 
Perronnetje 

0 tot 1 jaar 11 kinderen 9 kinderen 

Babygroep 
Conducteurs 

0 tot 1 jaar 11 kinderen 8 kinderen 

Dreumesgroep 
Machinist 

1 tot 2 jaar 16 kinderen 16 kinderen 

Peutergroep 
Treinen 

2 tot 4 jaar 16 kinderen 13 kinderen 

Peutergroep 't 
Locomotiefje 

2 tot 4 jaar 16 kinderen 16 kinderen 

  
*) Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten van 4 maart t/m 8 april 2019 (de dag 
van de inspectie) is geconstateerd dat de maximale groepsgrootte overeen komt met de eisen. 
  
Vaste beroepskrachten 
 
Aan elk kind in de leeftijd tot één jaar zijn maximaal twee vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Aan 
alle kinderen van één jaar of ouder zijn ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Dit is 
beoordeeld op basis van de personeelsroosters van 4 maart t/m 8 april 2019 (de dag van de 
inspectie). 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden met betrekking tot de stabiliteit van de opvang 
voor kinderen. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 8 april 2019) 
 Observatie(s) (tijdens de inspectie op 8 april 2019) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Nieuwsbrieven (voor de beroepskrachten dd 6 juli 2018 en 24 januari 2019) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (van 11 beroepskrachten die recentelijk werkzaam 

zijn geweest op deze locatie) 
 Overzicht structureel aanwezige personen 
 (Praktijk)leerovereenkomst (stagecontracten van de 6 stagiaires/beroepskrachten in opleiding 

werkzaam op deze locatie) 
 Presentielijsten (een steekproef over de periode van 4 maart t/m 8 april 2019) 
 Personeelsrooster (van 4 maart t/m 8 april 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2019) 
 Notulen teamoverleg (15 november 2018 en 6 maart 2019) 
 Verklaring loopbaanbegeleiders van de twee beroepskrachten in opleiding 
 Bevestiging per mail van de aanmelding voor de opleiding pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach van KIKI training & coaching dd 15 oktober 2018 
 Uitnodiging voor de opleiding pedagogisch beleidsmedewerker/coach van KIKI training & 

coaching dd 16 november 2018 
 Factuur voor de opleiding pedagogisch beleidsmedewerker/coach van KIKI training & coaching 

dd 16 november 2018 
 Urenberekening pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
 Coachingplan het Zaans Stationnetje 
 Opleidingsplan het Zaans Stationnetje 
 Nieuwsbrief voor ouders met betrekking tot de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach dd 14 december 2018  
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Veiligheid en gezondheid 
 
In dit domein wordt getoetst of de houder ervoor zorgt dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van 
de meldcode kindermishandeling en er naar handelen. 
  
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De beide houders hebben eind 2018 een bijscholingscursus gevolgd over de veranderingen in de 
meldcode per 1 januari 2019. De beroepskrachten hebben de nieuwe meldcode vervolgens eind 
2018 ontvangen met de opdracht om deze door te lezen. In de nieuwsbrief van 24 januari 2019 
worden de beroepskrachten nogmaals gewezen op de vernieuwde meldcode. Conform het 
opleidingsplan van het Zaans Stationnetje wordt de meldcode tijdens werkoverleggen besproken. 
Dit blijkt uit de notulen van het werkoverleg van 6 maart 2019. 
 
De hierover geïnterviewde beroepskrachten waren voldoende op de hoogte van de meldcode 
kindermishandeling. Voor zover het beoordeeld kon worden, handelen de beroepskrachten conform 
de meldcode en het nieuwe afwegingskader. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens de inspectie op 8 april 2019 en na 

afloop daarvan per mail) 
 Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 8 april 2019) 
 Observatie(s) (tijdens de inspectie op 8 april 2019) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 1 januari 2019) 
 Notulen teamoverleg (15 november 2018 en 6 maart 2019) 
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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) 

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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(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) 

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 kwaliteit 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) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

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) 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet 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 :  Mevrouw Boon 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zaanstad 
Adres : Postbus 2000 
Postcode en plaats : 1500GA Zaandam 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-04-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 12-06-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 04-07-2019 
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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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