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Het onderzoek 

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

Beschouwing 
Algemene kenmerken 
Kinderdagverblijf 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. 
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de inspectie op 18 april 2019, heeft GGD Zaanstreek-
Waterland op 2 september 2019, in opdracht van gemeente Zaanstad, een onaangekondigd nader 
onderzoek uitgevoerd. 
 
Inspectiegeschiedenis  
Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 
van voorgaande jaren (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl). 
 
Bevindingen 
Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden uit de wet 
Kinderopvang. 
 

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

Accommodatie 
Tijdens dit nader onderzoek is de inrichting van de binnen- en buitenruimte beoordeeld. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

Inrichting binnenruimte 
Tijdens dit nader onderzoek is de groepsruimte die in gebruik genomen wordt voldoende ingericht 
(dit betreft de groepsruimte aan de voorzijde van het pand). Er is voldoende leeftijdsadequaat 
speelmateriaal op deze groep aanwezig voor de opvang van het aantal kinderen. 
 
In de andere groepsruimte (aangrenzend aan de buitenruimte) worden nog geen kinderen 
opgevangen, hier wordt nog verbouwd. Deze ruimte is nog niet volledig ingericht. 
 
Tijdens de eerstvolgende jaarlijkse inspectie van deze locatie van Villa West zal beoordeeld worden 
of er voldoende speelmateriaal op beiden groepen aanwezig is voor de opvang van totaal 22 
kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar. 
 
Inrichting buitenruimte 
Er worden geen bouwmaterialen meer opgeslagen in de buitenspeelruimte. De buitenspeelruimte 
beschikt over voldoende speelmaterialen voor de opvang van het aantal kinderen.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden binnen het domein Accommodatie. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Villa West 
Website : http://www.villawest.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000013190032 
Aantal kindplaatsen : 22 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Villa West B.V. 
Adres houder : Westzijde 254A 
Postcode en plaats : 1506GH Zaandam 
KvK nummer : 67998992 
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 :  Mw. Jonkman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zaanstad 
Adres : Postbus 2000 
Postcode en plaats : 1500GA Zaandam 
 

Planning 
Datum inspectie : 02-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 09-10-2019 
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