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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. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van 
risicogestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Dit onderzoek zal echter worden uitgebreid 
indien er tijdens voorgaande inspecties sprake was van overtredingen, of indien hier een andere 
aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een signaal. 

 
Beschouwing 
Feiten kindercentrum 
Kinderdagverblijf Villa West is een zelfstandig kinderdagverblijf dat is gevestigd aan de Westzijde in 
Zaandam. Op dit kinderdagverblijf kunnen maximaal 22 kinderen worden opgevangen in twee  
verticale stamgroepen. Via één van de twee groepsruimtes kan de aangrenzende buitenspeelplaats 
bereikt worden. 
  
 Inspectiegeschiedenis 
Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 
van voorgaande jaren. 
  
Belangrijkste bevindingen 
Aan alle in dit rapport getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Aan alle in dit rapport getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' 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 
  
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 december 2014). De schuingedrukte 
beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving volgt eventueel een toelichting op de waargenomen situatie. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 
De beroepskrachten benoemen tijdens hun werkzaamheden veelal aan de kinderen wat zij aan het 
doen zijn en wat zij gaan doen. Wanneer zij bezig zijn met eten klaarmaken voor de kinderen en 
zien dat een aantal kinderen ongeduldig worden legt zij uit voor wie zij op dat moment bezig zijn 
en wie daarna aan de beurt is. Hierbij passen zij hun taalgebruik aan de kinderen aan. 
  
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen.  
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 
De sfeer op de groepen is ontspannen. De kinderen zijn betrokken bij de groep en doen mee in 
activiteiten en gesprekken. De kinderen zingen mee met liedjes en kletsen mee in gesprekken met 
de rest van de groep.  
  
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
 
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk. 
De beroepskrachten leggen duidelijk aan de kinderen uit wat er die dag op het programma staat. 
Zo zegt de beroepskracht bijvoorbeeld: ''We gaan nog eerst even wat eten voordat we naar buiten 
gaan dan ga ik nog even wat opruimen''.  
 
De beroepskrachten gaan op een gepaste manier om met de afhankelijkheid van baby’s. Zij 
benoemen hun handelingen (nu ga ik je optillen en naar je bedje brengen) en stemmen hun 
omgang of op de reactie van de baby.  
De beroepskrachten kondigen ook bij de kleinste kinderen aan wat zij gaan doen. Dit doen zij 
zowel door het te benoemen als door bijvoorbeeld hun armen uit te strekken naar een dat zij willen 
optillen zodat het kind weet wat er gaat gebeuren. 
  
Sociale competentie 
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De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen).  
De beroepskrachten hebben ook oog voor de positieve interacties tussen de kinderen. Aan tafel 
zegt een van de kinderen bijvoorbeeld tegen een van de kinderen: ''Ik vind jou heel aardig''. De 
beroepskracht die dit hoort zegt vervolgens: ''Dat vind ik lief, dat je dat zegt''. 
 
Overdracht van normen en waarden 
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.  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
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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. 
Er is onder andere 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 toetsing van de VOG is gebaseerd op een steekproef. Alle medewerkers en stagiaires uit de 
steekproef beschikken over een passende VOG. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De vaste beroepskrachten die werkzaam zijn bij kinderdagverblijf Villa West zijn in het bezit van 
een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
 
Tijdens de zomervakantie is een van de stagiaires incidenteel ingezet als beroepskracht. Hiervoor is 
een arbeidscontract afgesloten. Een student mag volgens artikel 9.6.2 van de cao Kinderopvang op 
basis van een arbeidscontract incidenteel worden ingezet.  
 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het item passende 
beroepskwalificatie. 
  
  
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang op kinderdagvervlijf Villa West vindt plaats in twee vaste stamgroepen. Beide 
stamgroepen bestaan uit kinderen van nul tot vier jaar oud. Op de stamgroep ''krabbetjes'' worden 
maximaal 12 kinderen opvangen en op de stamgroep ''Kikkertjes'' maximaal 10 kinderen. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de opvang in groepen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 
tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in 
overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 
  
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten 
ingezet. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Arbeidscontracten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Ouderrecht 

 
Binnen het domein ouderrecht wordt onder andere beoordeeld of er een oudercommissie is 
ingesteld en hoe de hoduer ouders informeert over de klachtenregeling en geschillencommissie. 
  
 
Informatie 
 
Kinderdagverblijf Villa West heeft een interne klachtenregeling en is daarnaast voor de behandeling 
van klachten aangesloten bij de Geschillencommissie. 
 
Ten tijde van de inspectie stond op de website van Villa West nog informatie over de oude 
klachtenregling via de sKK. Wel was de locatie al aangesloten bij de Geschillencommissie.  
In het kader van overleg en overreding heeft de toezichthouder met de houder afgesproken dat 
deze informatie op de website korte termijn zou worden aangepast.  
 
De houder heeft de informatie op de website vervolgens aangepast aan de actuele situatie 
waardoor wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het item informatie. 
 
 
Oudercommissie 
 
Op kinderdagverblijf Villa West is een oudercommissie ingesteld bestaande uit drie ouders. 
Hiermee wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het item 
oudercommissie. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Nieuwsbrieven 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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) 
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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) 

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) 

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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Villa West 
Website : http://www.villawest.nl 
Aantal kindplaatsen : 22 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Mayra Meester 
KvK nummer : 50644009 
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 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zaanstad 
Adres : Postbus 2000 
Postcode en plaats : 1500GA ZAANDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 26-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 07-09-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 11-10-2016 
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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. 

 
 
 

 


