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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Kinderopvang Mamaloe is een kindercentrum gelegen aan Kapittelstraat 21 in Bergen op Zoom. 
Het kindercentrum maakt onderdeel uit van Stichting Kinderopvang Mamaloe. Het kinderdagverblijf 
zal opvang gaan aanbieden aan één groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis 
14-11-2016: aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP) ingediend bij de gemeente Bergen op Zoom. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Naar aanleiding van de aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP) heeft er een documentenonderzoek plaatsgevonden. 
  
De houder voldoet aan de wettelijke eisen. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
Binnen het domein kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang is nagegaan of er sprake is of 
zal zijn van kinderopvang in de zin van de wet en welke invloed eventueel lopende 
handhavingsactiviteiten jegens andere ondernemingen van de houder hebben op de huidige 
aanvraag. 
  
 
Kinderopvang in de zin van de Wet 
 
Er wordt kinderopvang aangeboden in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Er loopt geen handhavingstraject in het kader van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestigingen van de houder, die van invloed is op deze aanvraag. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 LRKP 
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Pedagogisch klimaat 

 
Dit domein belicht de bevindingen over het pedagogisch klimaat. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderopvangorganisatie Mamaloe hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het 
binnen de organisatie geldende beleid staat. 
  
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen het domein personeel en groepen is de houder gecontroleerd op een geldige verklaring 
omtrent het gedrag. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder is ingezien en voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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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.   
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) is uitgevoerd in december 2016. Er is 
gebruik gemaakt van de digitale Risicomonitor. De RIVG heeft betrekking op de actuele situatie. 
De RIVG is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn actieplannen gemaakt. 
  
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over 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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagopvang Mamaloe - Locatie Aanloop 
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 :  A. Nuiten 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bergen op Zoom 
Adres : Postbus 35 
Postcode en plaats : 4600AA BERGEN OP ZOOM 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 12-01-2017 
Zienswijze houder : 13-01-2017 
Vaststelling inspectierapport : 16-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-02-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste mevr. Nuijten, 
  
Naar aanleiding van het concept rapport kdv locatie Aanloop ID223475 wil ik u hierbij laten weten 
geen op- of aanmerkingen te hebben. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Petra Ferket 
Directeur 
  
e-mail: info@mamaloekinderopvang.nl 
tel: 0164 – 68 26 62 
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