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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 

Kinderopvang Mamaloe - locatie brede school de Krabbenkooi (KDV) is een kindercentrum gelegen 
aan Coehoornstraat 28 in Bergen op Zoom. Het kinderdagverblijf bestaat uit één groep. Op de 

groep worden maximaal 14 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

  
Ruimtes 

Ruimte 1: 50 m² 
Ruimte 2: 10 m² 

  

Inspectiegeschiedenis  
2014: jaarlijkse inspectie: houder voldoet niet aan de wettelijke eisen. Er is een overtreding 

geconstateerd op het domein 'ouderrecht', item 'oudercommissie' 
2015: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 

2016: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de beoordeelde items overtredingen geconstateerd op 
domein 'veiligheid en gezondheid', item 'risico-inventarisatie'. 

  
De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

  
Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari 

2015. 
  

Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:   
 emotionele veiligheid; 

 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden.   

  
De locatie ontvangt een subsidie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) daarom zijn de 

voorwaarden met betrekking tot de VVE beoordeeld.  
  

 

Pedagogische praktijk 
 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan. 

  
Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 

observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen. Tijdens de inspectie werden 

10 kinderen opgevangen. Het thema is lente. De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen 
accepteren zoals ze zijn en ze geven complimentjes, zoals na het wassen van de handjes: "Wat 

goed van jou!". Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag 
dat ze zich op hun gemak voelen. Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in 

een herkenbare en vertrouwde volgorde. De beroepskrachten nemen het programma samen met 

de kinderen door: "Wat voor dag is het vandaag?" en "Wat gaan we nu doen?". 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten voor interactie met 
het kind. In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of 

aanzetten tot taalverrijking, zoals zingen en voorlezen. De beroepskrachten betrekken de kinderen 
actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals opruimen en dingen klaarzetten, zoals een 

schone luier en een handdoek dragen voor het plasritueel.  

  
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagopvang Mamaloe-locatie 

brede school de Krabbenkooi (KDV) de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale 
competentie en de overdracht van waarden en normen voldoende is gewaarborgd. 

 

Voorschoolse educatie 
 

Op de kinderopvang Mamaloe-locatie brede school de Krabbenkooi (KDV) wordt gewerkt volgens 
het programma Piramide. Per week wordt er ten minste 10 uur besteed aan voorschoolse educatie. 

Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een VVE certificaat. De invalkracht is niet in het bezit van 
een VVE-certificaat. Er waren 5 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar aanwezig. De houder voldoet 

hiermee aan de wettelijke eisen. De houder heeft een opleidingsplan opgesteld waarin de VVE 

scholing naar voren komt. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (pedagogisch medewerkers) 

 Observaties 
 VVE-certificaten 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 

Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige 

verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie. 
  

De beroepskracht-kind-ratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten 
en personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt.  

  

 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten, de houder, 

de locatiemanager en stagiaires ingezien. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de 
wettelijke eisen. 

 

 
Passende beroepskwalificatie 

 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals is opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 

 
 

Opvang in groepen 
 

De dagopvang bestaat uit één stamgroep. De kinderen maken gebruik van één stamgroep-ruimte. 
De omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

 
Beroepskracht-kindratio 

 
Uit de aanwezigheidslijsten, van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van de maand 

maart 2017 en tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kind-ratio op de groepen voldoet 

aan de wettelijke eisen. 
  

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (pedagogisch medewerkers) 

 Observaties 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Binnen het domein veiligheid en gezondheid zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid 

gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.  
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 

Het veiligheidsbeleid van de houder zorgt er onvoldoende voor dat dat risico's worden gereduceerd. 
Het protocol wiegendood biedt richtlijnen voor de pedagogisch medewerkers om de baby's veilig te 

laten slapen in een veilig kinderbed. De medewerkers zijn hiervan onvoldoende op de hoogte en 
passen de voorzorgsmaatregel, om de baby in een veilig kinderbed te laten slapen, uit het protocol 

niet toe. Tijdens de inspectie is door de toezichthouder geconstateerd dat een baby lag te slapen in 
de kinderwagen in de groepsruimte. De kinderwagen was afgedekt met een deken. Hierdoor 

bestaat de kans op onvoldoende luchtcirculatie met het risico op warmtestuwing. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de 

samenhang tussen de veiligheidsris ico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (pedagogisch medewerkers) 
 Observaties 

 Actieplan veiligheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikke ling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 

week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 

gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 

module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 

De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 

vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee  
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 

twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  

- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Mamaloe- locatie brede school de 
Krabbenkooi 

Website : http://www.mamaloekinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Mamaloe 

Adres houder : Dorpsstraat 53 
Postcode en plaats : 4661HM Halsteren 

KvK nummer : 41102944 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Nuiten 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bergen op Zoom 

Adres : Postbus 35 
Postcode en plaats : 4600AA BERGEN OP ZOOM 

 
Planning 

Datum inspectie : 28-03-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 13-04-2017 
Zienswijze houder : 01-05-2017 

Vaststelling inspectierapport : 01-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 22-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De zienswijze van de houder heeft niet geleid tot aanpassingen in het rapport. De zienswijze heeft 

niet geleid tot een andere oordeelsvorming bij de toezichthouder. 
  

Feitelijke zienswijze houder: 
  

  
Geachte mevr. Nuiten, 

  

Naar aanleiding van het conceptrapport van de onaangekondigde inspectie kdv locatie 
Krabbenkooi d.d. 28-03-2017 wil ik u de volgende reactie geven op uw advies aan de Gemeente 

Bergen op Zoom “handhaving” en gebruik maken van het recht op hoor- en wederhoor: 
  

  

Blz. 4: Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een VVE certificaat. De invalkracht is niet in het 
bezit van een VVE-certificaat. 

Door de op dat moment aanwezige Beleidsfunctionaris van Mamaloe is aan u aangetoond dat de 3 
vaste medewerkers allen in het bezit zijn van de vereiste VVE kwalificaties. De oproepkracht was 

dat echter nog niet, maar zoals tevens middels het scholingsplan aan u aangetoond, in opleiding 
hiervoor. 

Ik verzoek u dan ook om de zin: “de invalkracht is niet in het bezit van een VVE-certificaat” aan te 

vullen met: “maar volgt ten tijde van de inspectie, conform het opleidingsplan, de VVE scholing”  
  

Blz. 6: 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid  

Het veiligheidsbeleid van de houder zorgt er onvoldoende voor dat dat risico's worden 

gereduceerd. Het protocol wiegendood biedt richtlijnen voor de pedagogisch medewerkers om de 
baby's veilig te laten slapen in een veilig kinderbed. De medewerkers zijn hiervan onvoldoende op 

de hoogte en passen de voorzorgsmaatregel, om de baby in een veilig kinderbed te laten slapen, 
uit het protocol niet toe. Tijdens de inspectie is door de toezichthouder geconstateerd dat een 

baby lag te slapen in de kinderwagen in de groepsruimte. De kinderwagen was afgedekt met een 
deken. Hierdoor bestaat de kans op onvoldoende luchtcirculatie met het risico op warmtestuwing. 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) 
niet is voldaan. In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk 

moment zijn, respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 

2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

  
U trof ten tijde van uw bezoek een jong kindje aan dat lag te slapen in een kinderwagen. U geeft 

hierdoor in uw rapportage aan dat het protocol Wiegedood onvoldoende bekend is  bij onze 

medewerkers omdat de baby in een kinderwagen op de groep lag te slapen. Conform ons protocol 
Wiegedood wordt aan kinderen een veilige slaapplaats geboden. Voor het betreffende kindje is 

echter een uitzondering in overleg met en op verzoek van de ouders gemaakt, en werd er gebruik 
gemaakt van een kinderwagen en een katoenen dekentje. De aanwezige PM-er heeft u dat ten 

tijde van het inspectiebezoek uitgelegd. 

Het protocol Wiegedood komt, evenals alle overige protocollen jaarlijks aan bod tijdens de team 
overleggen waarop de PM-ers met goed gevolg geaudit zijn. 

U geeft aan dat u de bron “actieplan Veiligheid” heeft gebruikt. Op basis hiervan kan ik uw 
opmerkingen dan ook niet plaatsen. 

Tijdens het interview met onze beleidsmedewerker heeft u aangegeven dat u dit onderdeel als 
aandachtspunt mee gaf, maar hierop geen actie zou ondernemen. 

Ik verzoek u dan ook om dit in de definitieve rapportage aan te passen en het advies op 

“handhaving” om te zetten naar “niet handhaven” 
  

Met vriendelijke groet, 
  

Petra Ferket 
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Directeur 
  

e-mail: info@mamaloekinderopvang.nl 
tel: 0164 – 68 26 62 

  

  
  

  
Volg ons op www.facebook.com/kinderopvangmamaloe 
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