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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

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

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in 

het inspectierapport per domein verder uitgewerkt.    

 

Kinderopvang Mamaloe - locatie Montessorischool (BSO) is een kindercentrum gelegen aan Thomas 

de Rouckstraat 2 in Bergen op Zoom. Op de buitenschoolse opvang worden maximaal 32 kinderen 

opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.  

 

Ruimtes 

Ruimte 1 (eerste verdieping): 45 m² 

Ruimte 2 (peutergroep, begane grond): 56 m² 

Hal/gang: 28 m² 

 

Inspectiegeschiedenis 

2017: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen.   

2018: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen.  

2019: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen.   

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op verzoek van de gemeente Bergen op Zoom heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden 

gericht op de voorwaarden met betrekking tot domein accommodaties, item eisen aan de ruimtes. 

Op basis van het onderzoek kan de w ijziging kindplaatsen worden doorgevoerd van 28 naar 32 

kindplaatsen. 

   

Tijdens het incidenteel onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke 

eisen. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 

 



 

4 van 7 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 22-10-2020 

Kinderopvang Mamaloe- BSO locatie Montessorischool te Bergen op Zoom 

 

Observaties en bevindingen 

Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de  ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen en voldoen aan de wettelijke e isen.   

 

De houder is voornemens om de hal/gang te betrekken bij het bepalen van de beschikbare 

binnenspeelruimte op de eerste verdieping om zodoende het aantal kindplaatsen uit te breiden. De 

hal grenst aan de groepsruimte en is nog niet ingericht. De houder heeft aangegeven zorg te 

dragen voor een passende inrichting.   

 

De hal/gang heeft een oppervlakte van 28 m². De helft van het aantal vierkante meters is bedoeld 

als verkeersruimte. Dit betekent dat de hal/gang geschikt is voor de opvang van 4  kinderen. Het 

aantal kindplaatsen gaat van 28 naar 32 kindplaatsen. De buitenruimte is het schoolplein van de 

basisschool.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Joan Buuron, Beleidsmedewerker kwaliteit en de locatieverantwoordelijke) 

 Observatie(s) 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Mamaloe- BSO locatie 

Montessorischool 

Website : http://www.mamaloekinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 28 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Mamaloe 

Adres houder : Dorpsstraat 53 

Postcode en plaats : 4661 HM Halsteren 

KvK nummer : 41102944 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. Nuiten 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bergen op Zoom 

Adres : Postbus 35 

Postcode en plaats : 4600 AA BERGEN OP ZOOM 

Planning 

Datum inspectie : 22-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 22-10-2020 

Zienswijze houder : 26-10-2020 

Vaststelling inspectierapport : 26-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-10-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-11-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Beste, 

  

Wij hebben geen opmerkingen op deze rapportage. 

  

Vriendelijke groeten 

  

Joan Buuron 

Beleidsmedewerker kwaliteit 

Aanwezig van  ma t/m do 

Tel. 0164 – 682662 (keuzeoptie 2) 

Bereikbaar tussen 09.00-13.00 u. 

  

info@mamaloekinderopvang.nl 
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