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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. 
In opdracht van de gemeente is dit jaar het onderdeel oudercommissie toegevoegd aan de 
standaard te onderzoeken voorwaarden. 

 
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 
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.lrkp.nl. 
  
Bevindingen 
Tijdens deze inspectie is gebleken dat er niet geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen personeel en 
groepen en veiligheid en gezondheid. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
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 eventueel een toelichting op de waargenomen situatie. 
De observatie heeft s'middags rond 14.30 plaats gevonden. De kinderen kwamen uit bed en gingen 
aan tafel voor een tussendoortje. 
  
Emotionele veiligheid 
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.  
Observatie 
Tijdens de observatie zijn alle leeftijden op de groepen aanwezig. De beroepskrachten hebben 
aandacht voor alle kinderen. Bij de jongsten, die nog slapen in een hangmat of een wipper, wordt 
regelmatig even gekeken of zij nog slapen. Als de grotere kinderen aan tafel zitten, dan hebben de 
medewerkers tijd om met hun volle aandacht de baby's te verschonen. Er worden grapjes en 
lachjes uitgewisseld. 
  
Persoonlijke competenties 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
Observatie 
De kinderen mogen veel zelf bepalen of zij buiten -of binnen willen spelen, of zij wel of geen extra 
drinken of cracker willen en bijvoorbeeld of zij willen helpen met opruimen na het eten. De tafel 
moet schoongemaakt. De beroepskracht geeft een van de kinderen een doekje en laat zien waar 
de kruimels weg geveegd kunnen worden. 
  
Sociale competenties 
De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby’s, en andersom. 
Observatie 
De beroepskrachten vertellen over wat de baby's doen en wie er met hun gespeeld heeft. Er is pas 
een nieuwe tweeling op de groep, dus dat geeft verwarring over wie is nu wie! 
  
Normen en waarden 
De beroepskrachten geven steun bij het leren omgaan met elkaar (verschillen in leeftijd, karakter, 
cultuur, talent) en met elkaars emoties (empathie). Zij organiseren groepsactiviteiten om 
kennismaken en groepsvorming te stimuleren. 
Observatie 
De beroepskrachten vertellen de kinderen wat het effect is van hun handelen. Als je een speen van 
een ander kindje afpakt, dan moet hij huilen. Dat vindt hij niet leuk en dan heeft hij verdriet. 
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De afspraken zijn duidelijk en vanzelfsprekend. De beroepskracht hoeft het bijna niet te vertellen. 
Als je na het buitenspelen binnenkomt dan ga je je jas ophangen en je schoenen uittrekken. 
Daarna ga je handen wassen en aan tafel! 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (email contact met de houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Website (http://www.villawest.nl/) 
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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, 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. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De toetsing van de VOG is gebaseerd op een steekproef. Alle medewerkers uit de steekproef 
beschikken over een passende VOG. 
 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. Alle medewerkers uit de 
steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Kinderdagverblijf Villa West heeft twee stamgroepen. In de horizontale groepen worden per dag 
maximaal  10-12 kinderen opgevangen. Per groep zijn dagelijks voldoende beroepskrachten 
aanwezig. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De houder heeft de roosters van de maanden maart en april toegestuurd. De presentielijsten zijn 
ter plaatse gefotografeerd. 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk aanwezige kinderen (de 
beroepskracht-kindratio) voldoet niet altijd aan de gestelde eisen. Op deze locatie wordt ook van 
de beroepskracht-kindratio afgeweken. 
De beroepskrachten en de houder geven de volgende roostertijden aan: 
  

 Activiteit tijden opmerking 

 diensten vroeg 
7:10-16:10 
laat 9:30-
18:30 

Dit betekent dat er van 16:10-16:30 niet mag worden afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio, te bepalen volgens de berekening in 1ratio.nl 

 pauzes 13:00-
14:00/ 
14:00-
15:00 

Dit betekent 2 uur afwijken van de geoorloofde 3½ uur verdeeld over de 
dag 

  
De drie uur afwijkende inzet betreft niet uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de 
voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. Uit de roosters en presentielijsten blijkt dat er 
dagelijks op de locatie van 16:10-:16:30 van de beroepskracht-kindratio wordt afgeweken. De 
houder geeft aan dat er op die tijden een vrijwilliger wordt ingezet. Echter een vrijwilliger telt niet 
mee in de beroepskracht-kindratio. 
  
Kinderdagverblijf Villa West is 11 uur per dag geopend. Dit betekent dat er ten hoogste drie uur 
per dag minder beroepskrachten ingezet mogen worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. Op verschillende dagen wordt er echter langer dan 3 uur van de beroepskracht-kindratio 
afgeweken. De onderstaande opsomming is niet uitputtend, maar een steekproef uit de 
beoordeelde documenten: 
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Groep Kikkers 

 Datum afwijking ochtend afwijking middag totaal teveel 

 24-3  8.45-9.30=0.45 16.10-16.30=0.20 1.05+2.00=3.05 0.05 

 4-4 8.45-9.30=0.45 16.10-16.30=0.20 1.05+2.00=3.05 0.05 

 6-4 8.40-9.30=0.50 16.10-16.30=0.20 0.50+0.20=1.10 0.10 

          

  
Groep Krabben 

 Datum afwijking ochtend afwijking middag totaal teveel 

 24-3  8.15-9.30=1.15  16.10-16.30=0.20  1.25+2.00=3.25  0.25 

 3-4 8.20-9.30=1.10  16.10-16.30=0.20 1.30+2.00=3.30 0.30 

10-4 8.40-9.30=0.50 16.10-17.30=0.20 1.10+2.00=3.10 0.10 

  
Conclusie 
De beroepskracht-kindratio voldoet niet aan de gestelde eisen van de wet. Er wordt afgeweken 
buiten de toegestane tijden en er wordt langer dan de toegestane totale tijd afgeweken. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is het beleid en de praktijk op het gebied van veiligheid beoordeeld. 
Een houder is volgens de Wet Kinderopvang verplicht om minimaal één keer per jaar een risico-
inventarisatie op het gebied van veiligheid 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. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Op kinderdagverblijf Villa West is een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid aanwezig. 
Deze documenten zijn opgesteld in 2012 en herzien in februari 2016.  Hierbij zijn tevens 
bijbehorende plannen van aanpak opgesteld. In de plannen van aanpak staat beschreven welke 
maatregelen genomen worden om de aanwezige risico's te minimaliseren, wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoer van de beschreven maatregelen en wanneer deze maatregelen uitgevoerd dienen 
te worden. 
De inventarisatie betreft niet de actuele situatie, de kapstokhaken in de verticale leefgroep staan 
niet beschreven in de inventarisatie. In het plan van aanpak staan maatregelen omschreven om de 
risico's van kapstokhaken te verkleinen. De kapstokhaken op de leefgroep voldoen niet aan deze 
beschreven maatregelen. 
Op de verticale leefgroep wordt een hangmat gebruikt. Ten tijde van de inspectie ligt in deze 
hangmat een baby te slapen. De beroepskracht geeft aan dat het kind vast ligt met een tuigje, 
hiermee wordt voorkomen dat het kind zich omdraait en uit de hangmat valt. De hangmat hangt 
op werkhoogte, direct boven de grond, voor de beroepskracht.  
In de risico inventarisatie veiligheid staat wel beschreven hoe het risico 'de hangmat valt doordat 
de knoop loslaat' verkleind wordt. Ook staat in het plan van aanpak veiligheid dat er geen 
tuigjes bij het slapen gebruikt worden. Dit om verstikking te voorkomen. 
Zowel in het plan van aanpak veiligheid en in het protocol veilig slapen staan geen maatregelen of 
voorwaarden voor het gebruik van een hangmat voor baby's beschreven. Er staat niet beschreven 
hoe voorkomen wordt dat een kind uit de hangmat valt. Er wordt niet beschreven hoe voorkomen 
wordt dat een kind beknelt raakt in het tuigje. 
  
Conclusie 
De risico inventarisatie en het plan van aanpak voldoen niet aan de gestelde eisen uit de wet 
kinderopvang. De inventarisatie beschrijft niet bij alle risico's de maatregelen om de veiligheid te 
vergroten.  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (email contact met de houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (februari 2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (februari 2016) 
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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 
 
Bij kinderdagverblijf Villa West is een oudercommissie actief bestaande uit drie leden. De houder 
en medewerkers van het kinderdagverblijf zijn geen lid van de oudercommissie. De 
oudercommissie is samengesteld uit ouders die gekozen zijn door ouders. 
  
Er is een vragenlijst aan de oudercommissie verstuurd met diverse vragen. Hieruit is gebleken dat 
de oudercommissie op de hoogte is van het reglement voor de oudercommissie. De 
oudercommissie is tevreden over de kwaliteit van het personeel, de inrichting van de ruimten, het 
beleid veiligheid en gezondheid en de pedagogische praktijk. 
De oudercommissie heeft geen klachten over de kwaliteit van de opvang en de oudercommissie is 
op de hoogte van de klachtenregeling en de geschillencommissie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (retour ontvangen op 12-5-2017) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (email contact met de houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Reglement oudercommissie 
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Overzicht getoetste 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 of 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 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) 
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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) 

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) 

 

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) 
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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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

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 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 :  Marianne Dekker 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zaanstad 
Adres : Postbus 2000 
Postcode en plaats : 1500GA ZAANDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 23-05-2017 
Zienswijze houder : 02-06-2017 
Vaststelling inspectierapport : 07-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 28-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Hierbij laten wij weten dat wij aanpassingen in het risico inventarisatie hebben gemaakt met 
betrekking tot de hangwiegjes. Zie bijlage. Tevens is dit opgenomen in het protocol veilig slapen. 
Daarnaast is dit per mail naar alle medewerkers gestuurd en is het besproken tijdens de 
werkbespreking op 22 mei 2017. 
  
De kinderkapstok op de kikkergroep is verwijderd, wij zullen er voor zorgdragen alles op te nemen 
in de het riv. 
  
Vanaf 1 juni zullen wij ervoor zorgen dat wij de 20 minuten waarvan wij hebben afgeweken van 
het kind leidsters ratio zullen oppakken. Alle leidsters zullen langer werken. Iedereen krijgt een 
aanpassing in zijn contract. 
  
Mocht u verder nog vragen hebben hoor ik het graag. 
  
Met vriendelijke groet, 
Mayra Meester 
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