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Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste te Steenbergen 

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 aangekondigd onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 
Stichting kinderopvang Mamaloe Nieuwe Veste is een kindercentrum gelegen aan Stadshillen 36 te 
Steenbergen. Er wordt halve dagopvang aangeboden aan een groep van maximaal 16 kinderen in 
de leeftijd van twee tot vier jaar. 
  
Ruimte 
groepsruimte:70 m². 
buitenruimte: kleuterschoolplein > 100 m². 
  
Inspectiegeschiedenis 
tot mei 2016: exploitatie door Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 
19-01-2016: aanvraag registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP) ingediend bij de gemeente Steenbergen wegens wijziging houder. 
01-02-2016: nieuwe houder Stichting Mamaloe Kinderopvang 
01-05-2016: start exploitatie Stichting Mamaloe Kinderopvang 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens deze inspectie na start exploitatie voldoet de houder niet aan alle wettelijke eisen. 
Er is een tekortkoming geconstateerd op domein: 
- veiligheid en gezondheid, item risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
- ouderrecht, item informatie 
- ouderrecht, item klachten en geschillen 2016 
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste te Steenbergen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de 
wettelijke eisen. 
  
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.  
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderopvangorganisatie Mamaloe hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het 
binnen de organisatie geldende beleid staat. 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 
Het pedagogisch beleidsplan refereert aan vestigingen in Bergen op Zoom en Halsteren en niet aan 
Steenbergen. Het plan dient nog wel toegeschreven te worden aan deze nieuwe locatie. 
Dit is met Mw P. Ferket besproken en zij zal hier voor zorg dragen. 
 
 
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.  
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is 
gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn 
(enkele) specifieke speelhoeken. 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht. 
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat op Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe 
Veste de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht 
van waarden en normen voldoende is gewaarborgd. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Op deze groep wordt gewerkt volgens het programma Puk en Ko. Per week wordt er ten minste 10 
uur besteed aan voorschoolse educatie. Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een VVE 
certificaat. De houder heeft een opleidingsplan opgesteld waarin de VVE scholing naar voren komt. 
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Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste te Steenbergen 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact 12-07-2016 met Mw P. 
Ferket) 

  Interview anderen (pedagogisch medewerker) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
  VVE-certificaten 
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Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste te Steenbergen 

 

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.  
  
Tevens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal is gebruikt.  
  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten en de 
locatiemanager ingezien. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen. 
Een verklaring omtrent het gedrag van een vrijwilliger ontbreekt. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 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 de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De dagopvang bestaat uit één stamgroep. 
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten, van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van de maand 
juni en juli en tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kind-ratio op de groepen voldoet 
aan de wettelijke eisen . 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Op dit kinderdagverblijf wordt Nederlands gesproken. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (pedagogisch medewerker) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste te Steenbergen 

 

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.  
  
Daarnaast is binnen dit domein beoordeeld of de meldcode kindermishandeling voldoet aan de 
beschreven eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. 
  
Ten aanzien van het vierogenprincipe is beoordeeld of de praktijk overeenkomt met het door de 
houder opgestelde beleid. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) is uitgevoerd in december 2015. Er is 
gebruik gemaakt van de digitale Risicomonitor. De pedagogisch medewerker is niet op de 
hoogte hoe in te loggen op site van de Risicomonitor. 
De RIVG is niet uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke 
onderdelen. De gymzaal is niet opgenomen. Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn 
actieplannen gemaakt. Er zijn niet voor alle onderdelen uit de RIVG huisregels opgesteld.  
De risico-inventarisaties, werkafspraken, huisregels en protocollen zijn niet tijdens een werkoverleg 
besproken. 
Een aantal veiligheids-en gezondheidsrisico's worden door de houder als klein ingeschat. ook zijn 
er een aantal  veiligheids -en gezondheidsrisico's aanwezig  doch niet opgenomen. Dit is niet 
conform de praktijk. Door een onjuiste inschatting is er een grote kans op het ontstaan veiligheids-
en gezondheidsrisico's. 
Bijvoorbeeld: 
- kind verblijft in een stoffige ruimte 
- hoger gelegen oppervlakten worden wekelijks gereinigd 
- verticale oppervlakten worden maandelijks gereinigd. 
observatie: De speelruimte staat erg vol met spullen in open kasten, dozen, bakken, op planken 
en middels creatieve constructies aan de wanden. Er wordt met een schoonmaakschema gewerkt. 
Dit schema is niet in gebruik. 
- kind komt in aanraking met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten 
maatregel: Plaats kindveilige wandcontactdozen. Is genomen. 
observatie: Bij het keukenblok is de magnetron en laptop middels een tafelcontactdoos verbonden 
met een stopcontact. Dit is niet conform eisen brandveiligheid. 
 - kind raakt te water 
observatie: Aangrenzend aan de buitenruimte van het kinderdagverblijf  bevindt zich water. Het 
risico dat een kind te water raakt is niet opgenomen in de RIV. 
 -kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan. 
maatregel: Plaats thermostatische mengkranen of kranen met een temperatuurbegrenzer. Is 
genomen. 
observatie: In het keukenblok is een gewone warmwaterkraan waarvan tevens de kleurcodes op de 
kraan  ontbreken. Er is geen mengkraan. 
 - speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt dit achter in keel. 
maatregel: Vervang regelmatig spenen. 
observatie: Er zijn geen spenen op deze vestiging. 
 - kind komt in via gezamenlijk gebruikt beddengoed in aanraking met ziektekiemen 
- kind komt in aanraking met onzorgvuldig gereinigde fles/speen 
 - kind komt in aanraking met onhygiënisch bereidde flesvoeding 
- kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door onjuiste behandeling van meegebrachte 
moedermelk 
maatregelen: Zijn genomen 
observatie: Er zijn geen bedden en er wordt geen flesvoeding bereid. 
- handenwasprotocol 
maatregel: Op deze vestiging geldt een handenwasprotocol. 
observatie: Na het vrij spelen op de grond gaan de kinderen aan tafel voor het fruitmoment. De 
handen worden niet gewassen. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen 
toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 sub a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers 

kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)  
   

 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  
   

 De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, 
verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

sub a en lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 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)  
   

 De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  
   

 De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

sub a en lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

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

 De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld die voldoet aan 
de wettelijke eisen . 
De sociale kaart dient nog te worden toegeschreven aan de regio Steenbergen. 
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Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste te Steenbergen 

 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft de opvang op zodanige wijze georganiseerd, dat alle beroepskrachten en 
beroepskrachten in opleiding bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een 
andere volwassene. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Vragenlijst oudercommissie 
  Interview anderen (pedagogisch medewerker) 
  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 
  Veiligheidsverslag 
  Gezondheidsverslag 
  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
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Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste te Steenbergen 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Binnen het domein accommodatie en inrichting zijn zowel de binnen- als de buitenruimte 
beoordeeld volgens de beschreven eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen 
Peuterspeelzalen.  
  
  
 
Binnenruimte 
 
De binnenruimte voldoet aan de wettelijke eisen. Er vindt halve dagopvang plaats en derhalve is er 
geen slaapruimte. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
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Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste te Steenbergen 

 

Ouderrecht 

 
Binnen het domein ouderrecht is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt 
en informeert inzake het gevoerde beleid. Daarnaast zijn de voorwaarden met betrekking tot de 
oudercommissie en de klachtenprocedure beoordeeld.  
  
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders tijdens het intakegesprek en middels de website. De informatie is 
onder andere niet actueel met betrekking tot deze nieuwe vestiging in Steenbergen en de 
klachtenregeling. Op de website is een directe link naar de inspectierapporten op de site van het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, niet op passende wijze onder 
de aandacht van de ouders.  
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen niet op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze 
onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen 
op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Er is een oudercommissie ingesteld 
bestaande uit minimaal twee leden. De oudercommissie komt binnen afzienbare tijd voor het eerst 
bij elkaar. 
Het reglement oudercommissie dient nog te worden aangepast met betrekking tot de 
klachtenregeling vanwege een wetswijziging per 01-01-2016. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten. Deze regeling is niet schriftelijk 
vastgelegd. 
De houder van kinderopvang Mamaloe is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en 
Justitie erkende geschillencommissie. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (pedagogisch medewerker) 
  Reglement oudercommissie 
  Website 
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Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste te Steenbergen 

 

Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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) 
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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) 

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, 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 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) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 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) 
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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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder 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, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

19 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 11-07-2016 

Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste te Steenbergen 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Mamaloe-locatie Nieuwe Veste 
Website : http://www.mamaloekinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
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 :  E van Peer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Steenbergen 
Adres : Postbus 6 
Postcode en plaats : 4650AA STEENBERGEN NB 
 
Planning 
Datum inspectie : 11-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 14-07-2016 
Zienswijze houder : 18-07-2016 
Vaststelling inspectierapport : 18-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 08-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Naar aanleiding van de opgestelde rapportage van het inspectiebezoek van 11 juli 2016 wil ik 
hierop middels het recht op hoor- en wederhoor reageren: 
  
 Het pedagogisch plan wordt eens per twee jaar, conform onze herzieningscyclus herzien. Op 

het moment van het inspectiebezoek bevond het zich in de conceptfase van de herziening. In 
de herziene versie zal tevens de locatie Nieuwe Veste opgenomen zijn. 

 Er was bij het MT van Mamaloe niet bekend dat er een vrijwilliger aanwezig was. Deze 
vrijwilliger bleek bij navraag vanuit de gemeente Steenbergen geplaatst te zijn tot aan de 
zomervakantie 2016. Omdat er tot op heden nog geen bestuurlijke overeenkomst is over de 
overname van de peuterspeelzaal valt het personeel nog over de verantwoordelijkheid van de 
stichting peuterspeelzalen Steenbergen en nog niet onder die van Stichting Kinderopvang 
Mamaloe. Derhalve is Mamaloe niet verantwoordelijk voor het ontbreken van de VOG van 
deze vrijwilliger. 

 Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (blz 7 van 21): Hier wordt vermeldt dat de 
pedagogisch medewerker niet op de hoogte is hoe in te loggen in de risico monitor. Dat klopt. 
Bij Stichting Kinderopvang Mamaloe worden de RI&E’s door de locatiehoofden uitgevoerd en 
niet door pedagogisch medewerkers. De RI&E’s zijn in december 2015 uitgevoerd. Op dat 
moment was nog niet geheel duidelijk wat de exacte doelgroep zou zijn en welke ruimtes er 
tot de beschikking zouden komen, vandaar dat er zaken als borstvoeding, flesvoeding, 
fopspenen en beddengoed in opgenomen waren. Omdat de wet voorschrijft dat de RI&E 
jaarlijks herzien moeten worden zullen deze in het najaar van 2016 weer opnieuw uitgevoerd 
worden, toegespitst op de uiteindelijke doelgroep en zullen hierin de exacte ruimtes 
meegenomen worden. 

 Klachtenregeling (blz.11 van 21): Stichting Kinderopvang Mamaloe is aangesloten bij de 
Geschillencommissie. Het klachtenreglement wordt aan alle klanten onder de aandacht 
gebracht middels het huishoudelijk reglement wat aan ouders mee wordt gestuurd met de 
offerte of het plaatsingsbewijs. Dit huishoudelijk regelement is op de website terug te vinden. 
Het klachtenreglement is per abuis nog niet op de recentelijk vernieuwde website geplaatst. 
Dit wordt z.s.m. alsnog gedaan. Het jaaroverzicht klachten stond al op de website vermeld. 
Tevens zal dit stukje in het oudercommissie regelement opgenomen worden onder het artikel 
“klachten”. Er heeft na de start op 1 mei nog geen oudercommissie vergadering 
plaatsgevonden. Deze staat gepland voor september. Dan zal dit opgepakt worden. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Petra Ferket 
Directeur 

 
 
 

 


