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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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld omdat er sprake is van een zogeheten risico 
gestuurd toezicht (RGT) Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit de vorige inspecties.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over dit 
kindercentrum en de inspectie geschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.

Feiten over De Zeester
De Zeester is een kinderdagverblijf gelegen aan Coehoornstraat 28 in Bergen op Zoom. Het 
kinderdagverblijf maakt onderdeel uit van Stichting Kinderopvang Mamaloe en is gehuisvest in 
basisschool De Krabbenkooi. De Zeester bestaat uit 1 groep en biedt opvang aan maximaal 14 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Ruimtes:
groepsruimte: ongeveer 50 m²
slaapruimte: ongeveer 10 m²
buitenruimte: meer dan 100 m²

Inspectiegeschiedenis
In de afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden:
 18-2-2013; inspectiebezoek voor opname register. Er is aan alle beoordeelde items voldaan.
 25-6-2013; inspectiebezoek na registratie. Er is aan alle beoordeelde items voldaan.
 14-10-2014; volledig onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Er is niet aan alle beoordeelde 

voorwaarden voldaan. Er is geen oudercommissie ingesteld. Advies tot handhaven onder 
verzachtende omstandigheden.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is er aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.



4 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-07-2015
Kinderopvang Mamaloe- locatie brede school de Krabbenkooi te BERGEN OP ZOOM

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen het domein pedagogisch klimaat is de pedagogische praktijk beoordeeld of is voldaan aan 
de wettelijke eisen.

Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari 2015.
De beschrijvingen die cursief zijn weergegeven zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het 
onderzoek op locatie geconstateerd. 

In het veldinstrument staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:

 emotionele veiligheid;
 persoonlijke competentie;
 sociale competentie;
 overdracht van normen en waarden.

Pedagogische praktijk

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan.

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 
observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen.

Emotionele veiligheid
Veldinstrument: "De beroepskrachten communiceren met de kinderen."

Observatie
De beroepskrachten tonen zich actief in het aangaan van interactie met de kinderen en doen dit op 
een passende en vriendelijke wijze. Tijdens het eten en drinken aan tafel beginnen de 
beroepskrachten een gesprek met de kinderen over het thema eten en drinken en vragen de 
kinderen wat zij lekker vinden. De kinderen geven om de beurt antwoord en er ontstaat een 
gesprek met de kinderen over het onderwerp. De beroepskrachten reageren responsief en sensitief 
op signalen vanuit de kinderen en reageren hier op adequate wijze op. De beroepskrachten laten 
de kinderen merken dat zij hen zien, horen en begrijpen.

Conclusie
Op basis van de observaties kan worden geconcludeerd dat de emotionele veiligheid voldoende 
wordt gewaarborgd.

Persoonlijke competentie
Veldinstrument: "Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de 
groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting."

Observatie
Bij aanvang van de observatie zijn de kinderen binnen aan het spelen. Na het eten en drinken gaan 
de kinderen buiten spelen. Het beschikbare spelmateriaal sluit aan op de interesses en het 
ontwikkelingsniveau van de op te vangen kinderen. De kinderen hebben plezier met elkaar, met de 
beroepskrachten, met waar ze mee bezig zijn en de dingen die gebeuren op de groep. De 
beroepskrachten ondersteunen de kinderen indien nodig en nemen soms deel aan spelsituaties.

Conclusie
Op basis van de observaties kan worden geconcludeerd dat de persoonlijke competentie voldoende 
wordt gewaarborgd.
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Sociale competentie
Veldinstrument: "De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie."

Observatie
De beroepskrachten helpen de kinderen bij het eigen maken van sociale vaardigheden door 
situaties te creëren die aanzetten tot sociaal gedrag. Zo maken alle kinderen deel uit van het 
groepsgebeuren wanneer er aan tafel gezamenlijk wat wordt gegeten en gedronken en er met 
elkaar wordt gekletst. De beroepskrachten zien er op toe dat ieder kind de kans krijgt om wat 
te vertellen en geven de kinderen informatie en hulp om het onderling contact goed te laten 
verlopen. Zo legt de beroepskracht uit aan een kind dat haar groepsgenoot het niet leuk vindt 
wanneer zij aan haar zit te frunniken. Wanneer de groepsgenoot dit op haar beurt andersom ook 
bij het andere kind doet, legt de beroepskracht uit dat ze het dan ook niet andersom moet doen.

Conclusie
Op basis van de observaties kan worden geconcludeerd dat de sociale competentie voldoende 
wordt gewaarborgd.

Overdracht normen en waarden
Veldinstrument: "Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen."

Observatie
De beroepskrachten tonen zich bewust van hun professionele voorbeeldrol in hun manier van 
spreken en handelingswijze. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, troosten, luisteren, zijn betrokken 
naar de kinderen, actief in het aangaan van interactie met de kinderen, werken samen en tonen 
zich duidelijk en consequent in hetgeen zij uitdragen.

Conclusie
Op basis van de observaties kan worden geconcludeerd dat de overdracht van normen en waarden 
voldoende wordt gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (Beroepskrachten)
 Observaties
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Personeel en groepen

Binnen het domein Personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op:

 een geldige verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang 
en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (WKO)

 een passende beroepskwalificatie

De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG’s) ingezien van alle aanwezige 
beroepskrachten. Deze VOG’s voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie

Tijdens de inspectie zijn de diploma’s van alle aanwezige beroepskrachten ingezien. Deze diploma’s 
voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Opvang in groepen

Het kinderdagverblijf heeft één stamgroep die bestaat uit maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 
tot 4 jaar. De omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Beroepskracht-kindratio

Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van week 27-
2015 en week 28-2015 en tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep 
voldoet aan de gestelde eisen.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (Beroepskrachten)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Plaatsingslijsten
 Presentielijsten (Met daarop vermeld de personele bezetting)
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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 ontwikkeling 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)

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)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(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)
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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 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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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang Mamaloe- locatie brede school de 

Krabbenkooi
Website : http://www.mamaloekinderopvang.nl
Aantal kindplaatsen : 14
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Kinderopvang Mamaloe
Adres houder : Dorpsstraat 53
Postcode en plaats : 4661HM HALSTEREN
KvK nummer : 41102944

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD West-Brabant
Adres : Postbus 3024
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG
Telefoonnummer : 076-5282000
Onderzoek uitgevoerd door : I. van Egmond

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Bergen op Zoom
Adres : Postbus 35
Postcode en plaats : 4600AA BERGEN OP ZOOM

Planning
Datum inspectie : 07-07-2015
Opstellen concept inspectierapport : 08-07-2015
Zienswijze houder : 21-07-2015
Vaststelling inspectierapport : 21-07-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-07-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 21-07-2015

Openbaar maken inspectierapport : 11-08-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Datum zienswijze
21-07-2015

Feitelijke zienswijze houder
We hebben geen op of aanmerkingen over beide rapporten.
U kunt ze definitief maken.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Cindy Bergmans
Locatiehoofd Bergen op Zoom
VVE Piramide trainer
06 14 55 43 05

info@mamaloekinderopvang.nl


