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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 
KDV Villa West is een zelfstandig kinderdagverblijf gevestigd in een monumentaal pand aan de 
Westzijde in Zaandam. Er zijn vier groepen actief op deze locatie, waarbinnen totaal 56 kinderen 
kunnen worden opgevangen, verdeeld over twee babygroepen en twee peutergroepen. Daarnaast 
maakt de locatie gebruik van één algemene speelruimte en een eigen aangrenzende 
buitenspeelplaats. 
 
Op 25 juni 2019 heeft GGD Zaanstreek-Waterland, in opdracht van gemeente Zaanstad, een nader 
onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek na registratie van 4 
februari 2019. 
 
Bevindingen 
Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat geheel 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 
 
 

Personeel en groepen 
Binnen het domein Personeel en groepen wordt bij beroepskrachten gekeken naar de aanwezigheid 
van een passende beroepskwalificatie en verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daarnaast is 
opnieuw gekeken naar de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 
  
 

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

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding. 
Voor coaching gaat deze medewerker in opleiding. Omdat de medewerker voor 1 januari 2019 is 
aangesteld voor deze functie valt de medewerker onder de overgangsregeling en wordt er voldaan 
aan het betreffende item. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

In het inspectierapport van 4 februari 2019 is geconstateerd dat: 
[... de tekst, die gecommuniceerd is naar de beroepskrachten en ouders en die is toegevoegd aan 
het pedagogisch beleid, onvoldoende geconcretiseerd. Het is nog steeds onduidelijk wat de 
specifieke coachingstaken van de pedagogische beleidsmedewerker zijn, de wijze waarop het 
verplicht minimaal aantal uur waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker moet worden ingezet, 
wordt verdeeld tussen de beroepskrachten en welke manier van coaching zal worden toegepast.] 
 
De houder heeft voor dit nader onderzoek nieuwe documenten aangeleverd. Hierin wordt duidelijk 
beschreven wat onder de coachingstaken van de pedagogische beleidsmedewerker valt, op welke 
manier het verplicht minimaal aantal uur wordt ingezet en welke manier van coaching zal worden 
toegepast. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden binnen het domein Personeel en groepen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

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

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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Villa West BV 
Website : http://www.villawest.nl 
Aantal kindplaatsen : 56 
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 : 25-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 07-08-2019 
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