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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. 

 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de voorwaarden waar tijdens het vorige 

onderzoek niet aan werd voldaan. 

 

Beschouwing 

 

Bevindingen 

Tijdens het huidige onderzoek blijkt dat inmiddels wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden uit 

de wet Kinderopvang. 

  

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf (KDV) Villa West is gevestigd in een monumentaal pand aan de Westzijde 39 in 

Zaandam. Op de Westzijde 254a heeft de houder nog één andere, kleinere locatie. 

  

Op deze locatie worden in totaal maximaal 56 kinderen opgevangen verdeeld over vier 

stamgroepen: twee babygroepen en twee peutergroepen. Elke stamgroep maakt gebruik van een 

eigen stamgroepruimte op de begane grond of de eerste verdieping van het pand. Daarnaast wordt 

gebruik van één algemene speelruimte in de kelder en een eigen aangrenzende buitenspeelplaats.  

  

Inspectiegeschiedenis 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2020 die plaatsvond op 29 juni 2020 bleek dat niet werd 

voldaan aan alle getoetste voorwaarden uit de wet Kinderopvang. Er was sprake van twee 

overtredingen binnen het domein Veiligheid en gezondheid en een overtreding binnen het domein 

Ouderrecht. 

  

De gemeente Zaanstad heeft op 30 november 2020 een brief gestuurd aan de houder met de 

oproep om de overtreding per direct op te heffen. Vervolgens heeft de gemeente Zaanstad aan de 

GGD Zaanstreek-Waterland op 15 januari 2021 verzocht om een nader onderzoek uit te voeren. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 
 

 

Binnen dit nader onderzoek is getoetst of de houder de kennis en het gebruik van de meldcode 

onder medewerkers bevordert. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze met betrekking tot de meldcode 

kindermishandeling waaronder het overleg met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. 

 

In september 2020 is de meldcode kindermishandeling van Villa West herschreven. Uit een 

telefonisch interview met een beroepskracht blijkt dat zij de nieuwe meldcode heeft gekregen en 

heeft moeten lezen. Verder zijn tijdens een werkoverleg de nieuwe punten en de 

aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen Villa West onder de aandacht gebracht van het 

aanwezige personeel. Dit blijkt ook uit contact met de houder en de aangeleverde documenten. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de meldcode. 
 

Gebruikte bronnen 

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

 Interview (telefonisch interview met een beroepskracht werkzaam op deze locatie) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie september 2020) 

 Notulen teamoverleg (team Zebra dd 20 oktober 2020, team Flamingo dd 27 oktober 2020 & 

team Olifantjes dd 12 januari 2021) 

 Plan verbeteren meldcode september 2020 

 Vaste agenda onderdelen (waaronder het bespreken van de inhoud van de meldcode). 
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Ouderrecht 
 

 

Binnen dit onderzoek is getoetst of er voor de oudercommissie een reglement is opgesteld en 

ondertekend. 

 

Oudercommissie 

 

De houder van Villa West heeft voor de oudercommissie een reglement oudercommissie 

vastgesteld. Het reglement is ondertekend door de houder (dd 11 september 2020) en de 

voorzitter van de oudercommissie (dd 16 september 2020). 

 

Uit een telefonisch interview met deze voorzitter blijkt dat zij inmiddels is opgestapt als voorzitter 

aangezien haar kind recent naar de basisschool is gegaan en bij de opvang is gestopt. De houder 

heeft aangegeven nog zoekende te zijn naar nieuwe leden waarna het reglement opnieuw 

ondertekend zal worden. Dit zal opnieuw beoordeeld worden tijdens het eerstvolgend jaarlijks 

onderzoek. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot de oudercommissie. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst oudercommissie (telefonisch interview met de voorzitter van de oudercommissie) 

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

 Reglement oudercommissie (ondertekend op 16 september 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet 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 : 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 : 25-02-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-04-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-04-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 29-04-2021 
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