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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• veiligheid en gezondheid; 

• accommodatie; 

 

Algemene kenmerken 

KDV Villa West Museumlaan is een kinderdagverblijf van Villa West Museumlaan B.V. Het 

kinderdagverblijf is gevestigd aan de Museumlaan te Koog aan de Zaan. Er is ruimte voor de 

opvang van maximaal 42 kinderen, verdeeld over 3 stamgroepen, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 

van voorgaande jaren (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl) 

 

Het onderzoek 

Op 21 november 2022 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Zaanstad een 

onaangekondigde jaarlijkse inspectie uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder 

documenten ingezien, is de buitenruimte bezocht en zijn er gesprekken gevoerd met de 

locatiemanager. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid waarin de risico's zijn opgenomen betreft 

het gebruik van het buitenterrein. In dit beleid staan de maatregelen beschreven hoe deze risico's 

in te perken. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste eisen omtrent het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (28-11-2022) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Buitenruimte  

De houder geeft aan dat de tuin in 2 fases wordt opgeleverd. Ten tijde van de inspectie is fase 1 

afgerond. De houder geeft aan dat, naar verwachting, fase 2 wordt afgerond in januari 2023. 

 

Buitenruimte Aantal vierkante meter Aantal kinderen 

 Fase 1 218 m² 72 

 Fase 2 116 m² 38 

 Totaal: 334 m² Totaal: 110 

 

Het plein is aangrenzend aan de achterkant van het gebouw en is via de gang en twee 

groepsruimten te bereiken. De buitenruimte is ingericht als natuurspeelplaats. Er is een afgesloten 

gedeelte voor de baby's. Het plein is voldoende groot en passend ingericht in overeenstemming 

met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de eisen aan ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 

• Observatie(s) (Buitenruimte) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Villa West Museumlaan 

Website : http://www.villawest.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000046742980 

Aantal kindplaatsen : 42 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Villa West Museumlaan B.V. 

Adres houder : Westzijde 39 

Postcode en plaats : 1506 EB Zaandam 

KvK nummer : 80385184 

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 :  J Maubach 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zaanstad 

Adres : Postbus 2000 

Postcode en plaats : 1500 GA Zaandam 

 

Planning 

Datum inspectie : 21-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 29-11-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 29-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


