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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. 

 

Op 23 juli 2020 heeft de GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van de gemeente Zaanstad een 

nader onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf (KDV) Villa West. In dit nader onderzoek zijn de 

voorwaarden waaraan tijdens de voorgaande inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken. 

 

Beschouwing 

 

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf (KDV) Villa West is gevestigd aan de Westzijde 254A in Zaandam. Op 

de Westzijde 39 heeft de houder nog één andere locatie. 

  

De locatie die is gevestigd op Westzijde 254A is kleinschalig opgezet. Er kunnen maximaal 22 

kinderen worden opgevangen in twee verticale stamgroepen. Via één van de twee groepsruimtes 

kan de aangrenzende buitenspeelplaats bereikt worden. 

  

Inspectiegeschiedenis 

Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2020 dat plaatsvond op 27 februari 2020 is geconstateerd dat er 

sprake was van een overtreding binnen het domein Personeel en groepen en een overtreding 

binnen het domein Veiligheid en gezondheid.  

 

De gemeente Zaanstad heeft de houder op 26 mei 2020 een brief gestuurd waarin de houder wordt 

verzocht de overtredingen per direct op te heffen. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft de 

GGD Zaanstreek-Waterland op 23 juli 2020 een nader onderzoek uitgevoerd. 

  

Bevindingen 

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat er inmiddels wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden 

binnen het domein Personeel en groepen en het domein Veiligheid en gezondheid. Voor een 

inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen. 

 

 

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 gecontroleerd op de 

aanwezigheid van een passende beroepskwalificatie. 

Opleidingseisen 

 

Alle (9) getoetste beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding en zijn in het bezit van een bijbehorend diploma. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde binnen het domein Personeel en groepen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail met de houder) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (van 9 beroepskrachten die recentelijk werkzaam 

zijn geweest op deze locatie) 

 (Praktijk)leerovereenkomst (van een stagiaire werkzaam op deze locatie) 

 Ontwikkelplan PMIO (van de pedagogisch medewerker in ontwikkeling werkzaam op deze 

locatie) 

 Personeelsrooster (van 26 mei t/m 30 juni 2020) 

 Informatie over het gelijkstellingsverzoek van een pedagogisch medewerker in ontwikkeling. 
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Veiligheid en gezondheid 
 

 

Binnen dit domein wordt een gedeelte van het beleid Veiligheid en gezondheid getoetst. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

De houder draagt er voldoende zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste 

één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

Dit is beoordeeld door middel van de personeelsroosters van 26 mei t/m 30 juni 2020. 

 

De houder heeft op 28 juli 2020 het volgende laten weten: ''Wij hebben afgelopen zaterdag 

iedereen de EHBO/BHV training laten doen, dus dit zal in de toekomst nooit meer een probleem 

zijn als we veel zieken hebben.'' 

 

In de beoordeelde periode voorafgaand aan 28 juli 2020 was er ook te allen tijde ten minste één 

volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde binnen het domein Veiligheid en gezondheid. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail met de houder) 

 EHBO-certificaten (van de beroepskrachten werkzaam op deze locatie) 

 Personeelsrooster (van 26 mei t/m 30 juni 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een 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 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet 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 : 1506 GH Zaandam 

KvK nummer : 67998992 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 

Adres : Vurehout 2 

Postcode en plaats : 1507 EC ZAANDAM 

Telefoonnummer : 0900-2545454 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw Boon 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zaanstad 

Adres : Postbus 2000 

Postcode en plaats : 1500 GA Zaandam 

 

Planning 

Datum inspectie : 23-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-08-2020 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 13-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-08-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 03-09-2020 
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