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Amira kindercentrum te Zaandam 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek voor registratie. 
Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen is een inspectie voor registratie uitgevoerd bij kindercentrum Amira, 
kinderdagverblijf. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op deze locatie van Amira van 
toepassing zijn en voor aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht. 

 
Beschouwing 
Naar aanleiding van de melding voor opname in het register kinderopvang is er een inspectie voor 
registratie uitgevoerd op 16 augustus 2016 bij Amira kindercentrum KDV. Tijdens de inspectie 
heeft er een gesprek plaats gevonden met de houder en de externe beleidsmedewerker. Tevens is 
er een rondgang gemaakt door het kindercentrum en zijn een aantal documenten bekeken. De 
houder heeft aangegeven dat het kindercentrum per 1 september 2016 wil starten met de 
exploitatie. Ten tijde van de inspectie was men bezig de ruimtes in te richten. 
  
Algemene kenmerken 
Amira kindercentrum bestaat uit een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang (BSO) die 
beide gevestigd zijn op het adres Hof van Zaenden 67 in Zaandam. Op dit adres was eerder al een 
kindercentrum gevestigd dat in juni 2016 haar deuren heeft gesloten. De BSO maakt gebruik van 
een ruimte die onder schooltijd tevens gebruikt zal worden door de Taalgroep van het 
kinderdagverblijf.  
Amira Kindercentrum KDV zal maximaal 48 kinderen van nul tot vier jaar oud per dag opvangen in 
vier stamgroepen. Elke stamgroep beschikt over een eigen ruimte. Er is een verticale groep met 
kinderen van nul tot vier jaar oud, een babygroep met kinderen van nul tot twee jaar oud, een 
peutergroep met kinderen van twee tot vier jaar oud en een Taalgroep. De taalgroep is een aparte 
groep waarin halve dag opvang wordt geboden met het VVE programma Uk & Puk. Hoewel Amira 
kindercentrum momenteel geen gecertificeerd VVE locatie is, is dit wel het doel in de toekomst. 
  
Bevindingen 
Het advies aan de gemeente is het kindercentrum te laten starten met de exploitatie. Er zal binnen 
drie maanden na start exploitatie een volledige inspectie plaatsvinden. 
  
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 
betrekking tot de brandveiligheid of gemeentelijk bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het 
bouwbesluit afgeeft. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Amira kindercentrum te Zaandam 

 

Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
Op basis van het pedagogisch beleidsplan en de gevoerde gesprekken is de verwachting dat er bij 
Amira kindercentrum kinderopvang in de zin van de wet geboden zal worden. 
 
De opvang die de houder wil exploiteren is bedrijfsmatig van aard. Voor de opvang, verzorging en 
activiteiten wordt door ouders betaald. De kinderen op de buitenschoolse opvang variëren in 
leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen.  
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Deze locatie betreft de eerste locatie die deze houder zal starten. Er is dan ook geen sprake van 
handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de 
vestiging(en) van de houder.  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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Amira kindercentrum te Zaandam 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' is het pedagogisch beleid van de locatie beoordeeld. 
  
Hierbij is 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 beleid opgesteld voor kinderdagverblijf Amira kindercentrum. Het 
pedagogisch beleid bevat informatie over onder andere de werkwijze met betrekking tot de 4 
pedagogische doelen, openingstijden, de groepssamenstelling, de inzet van beroepskrachten, de 
begeleiding in bijzondere situatie en de wijze van omgang met ouders. 
Ook een duidelijke beschrijving van de vormgeving van het vierogenprincipe is opgenomen in het 
pedagogisch beleid. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Pedagogisch beleidsplan (versie juli 2016) 
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Amira kindercentrum te Zaandam 

 

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. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder, die tevens als beroepskracht op de locatie werkzaam zal zijn, beschikt over een 
passende verklaring omtrent het gedrag. 
  
Ten tijde van de inspectie beschikten de in te zetten beroepskrachten nog niet allen over een 
passende verklaring omtrent het gedrag. De houder heeft aangegeven dat de beroepskrachten niet 
ingezet zullen worden voordat zij een verklaring omtrent het gedrag hebben overgelegd. Dit zal 
tijdens de inspectie na aanvang exploitatie in de praktijk getoetst worden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De houder, die tevens als beroepskracht op de locatie werkzaam zal zijn, beschikt over een 
passende verklaring omtrent het gedrag. 
 
Van een aantal van de in te zetten beroepskrachten was ten tijde van de inspectie reeds een 
passende beroepskwalificatie aanwezig. Van de overige in te zetten beroepskrachten zal dit item 
tijdens de inspectie na aanvang exploitatie getoetst worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Amira kindercentrum te Zaandam 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is het beleid en de praktijk, voor zover mogelijk op dit moment, 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. 
  
Ook de meldcode kindermishandeling komt in dit domein aan de orde. Een houder dient een 
meldcode kindermishandeling te hebben vastgesteld die voldoet aan de beschreven eisen. Ook 
dienen beroepskrachten op de hoogte te zijn van deze meldcode en in overeenstemming hiermee 
te handelen. 
  
De houder was ten tijde van de inspectie nog bezig de laatste hand te leggen aan de afwerking en 
inrichting van de binnen- en buitenruimte. Hierbij werd er op gelet op welke wijze aanwezige 
risico's beperkt konden worden. 
  
De voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid zijn in dit 
onderzoek niet volledig beoordeeld. Er is een risico-inventarisatie aanwezig. Deze risico-
inventarisatie is middels een steekproef beoordeeld en niet volledig inhoudelijk bekeken. De 
volledige beoordeling van het domein veiligheid en gezondheid zal plaatsvinden tijdens het 
onderzoek na aanvang exploitatie. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder maakt voor de inventarisatie van de risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid 
gebruikt van de digitale risicomonitor. In juli 2016 heeft de houder de aanwezige risico's in kaart 
gebracht en maatregelen geformuleerd om de risico's te beperken. Deze risico-inventarisaties zijn 
middels een steekproef beoordeeld en niet volledig inhoudelijk bekeken. 
  
In de risico-inventarisaties wordt verwezen naar onderstaande protocollen waarin de 
werkinstructies voor de beroepskrachten verder zijn uitgewerkt: 
 Protocol hitte 
 Protocol veiligheid 
 Protocol veilig slapen 
 Protocol medicijnverstrekking en ziekte 
 Protocol binnenmilieu 
 Protocol buiten spelen 
 Protocol flesvoeding en borstvoeding  
 Protocol hygiëne 
 Protocol kinderen ophalen van school  
 Protocol uitstapjes 
 Protocol vermissing 
Tijdens deze inspectie kon nog niet beoordeeld worden of de beroepskrachten voldoende 
geïnformeerd zijn over de te nemen maatregelen en deze uitvoeren in de praktijk. Ook de 
ongevallenregistratie kon nog niet getoetst worden omdat er nog geen sprake is geweest van een 
ongeval. Dit zal tijdens het eerstvolgende onderzoek getoetst worden. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en bijbehorende sociale kaart  vastgesteld die 
voldoen aan de beschreven eisen. Ook is er een externe aandachtsfunctionaris aangesteld. 
Hiermee wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de meldcode 
kindermishandeling. 
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De voorwaarden met betrekking tot de kennis en het gebruik van de meldcode en het handelen in 
overeenstemming met de wettelijke meldplicht zullen tijdens de eerstvolgende inspectie getoetst 
worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling 
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Amira kindercentrum te Zaandam 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
Op dit kinderdagverblijf zullen per dag maximaal 48 kinderen worden opgevangen. Bij Amira 
kindercentrum zullen kinderen van 0 tot 4 jaar oud worden opgevangen in vier verschillende 
stamgroepen. Elke stamgroep beschikt over een eigen groepsruimte: 

Groep  Oppervlakte in m2  Aantal  kinderen 

 Babygroep  35  10 

 Peutergroep  42  12 

 Verticale groep  42  12 

 Taalgroep  55  14 

 Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen.  
Er zijn slaapkamers aanwezig voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. Deze slaapruimtes 
zijn afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de binnenruimte. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Het kindercentrum maakt voor de kinderen van zowel de BSO als het kinderdagverblijf gebruik van 
de aangrenzende en omheinde buitenruimte. Wanneer het kinderdagverblijf buiten speelt kan er 
niet altijd ook door de BSO op deze buitenspeelplaats gespeeld worden. Er zal daarom, door de 
BSO, naast de eigen buitenspeelplaats gebruik gemaakt worden van niet-aangrenzende 
buitenspeelruimte. 
  
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van de aangrenzende buitenspeelruimte. Deze 
buitenspeelruimte biedt ten minste 3 m² aan passend ingerichte buitenspeelruimte per aanwezig 
kind. De buitenspeelruimte is ingericht met onder andere een babyhoek, zandbak en een 
speeltoestel. Ook is er divers los speelgoed beschikbaar. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de buitenspeelruimte. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
  Plattegrond 
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Amira kindercentrum te Zaandam 

 

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. Tevens wordt 
beoordeeld hoe de klachtenprocedure van het kindercentrum is vormgegeven en toegepast. 
  
 
Informatie 
 
De houder heeft een eigen website. Het pedagogisch beleid, de pedagogische visie, missie en de 
uitwerking hiervan zijn terug te vinden op de website. Ook praktische informatie is hier te vinden. 
  
Op welke wijze de houder ouders informeert over de klachtenregeling, wijzigingen hierin en de 
mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen kon nog niet 
worden getoetst en zal tijdens de inspectie na aanvang exploitatie in de praktijk getoetst worden. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het item informatie. 
 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een standaard reglement getoond dat gebruikt zal worden zodra een 
oudercommissie is ingesteld. Dit reglement voldoet inhoudelijk aan de getoetste voorwaarden. 
  
  
De houder gaat er van uit dat op de locatie een gezamenlijke oudercommissie ingesteld zal 
worden, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel KDV als BSO. Het minimum aantal 
leden zal drie zijn en het maximaal aantal leden vijf. 
  
Tijdens volgende inspecties zal het instellen van een oudercommissie in de praktijk getoetst 
worden. 
  
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder heeft een klachtenprocedure opgesteld die beschrijft hoe de in- en externe procedure is 
vormgegeven. Ook is de locatie aangesloten bij de geschillencommissie. 
  
De praktijk van het handelen volgens de procedure is nog niet te beoordelen. De locatie is nog niet 
in exploitatie. Tijdens een volgende inspectie zal dit in de praktijk getoetst worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Klachtenregeling 
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Amira kindercentrum te Zaandam 

 

Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(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 a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(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 b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(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 c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(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 d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(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 g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(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 e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(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 f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(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 h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’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) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

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) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie 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 wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Amira kindercentrum 
Website : http://www.amirakindercentrum.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Jennifer Marjorie Roberts 
KvK nummer : 55345921 
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 :  mevr Rem 

Anita Revenboer 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zaanstad 
Adres : Postbus 2000 
Postcode en plaats : 1500GA ZAANDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 31-08-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 29-09-2016 
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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. 

 
 
 

 


