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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’ en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat het beleid in orde is maar de praktijk niet. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Kinderopvang Mamaloe - locatie Rode Schouw (BSO) maakt onderdeel uit van 

kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Mamaloe. Kinderopvang Mamaloe - locatie Rode 

Schouw (BSO) is gevestigd in basisschool de Rode Schouw te Halsteren. Er wordt opvang geboden 

aan één groep van maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar.  

Het kindercentrum heeft de beschikking over de volgende ruimtes: 

- groepsruimte 1:  56 m² 

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de aula van school  

- buitenruimte: > 100m² 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Geen overtredingen afgelopen 3 jaar: 

Van 2018 t/m 2020 voldoet de houder tijdens de jaarlijkse onderzoeken aan de beoordeelde 

wettelijke eisen. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek is gebleken dat de houder niet voldoet aan alle beoordeelde 

wettelijke eisen. Er is een  overtreding geconstateerd op: 

- domein personeel en groepen, item aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van 

beroepskrachten in opleiding en stagiaires   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

De toezichthouder, gezien de feiten en omstandigheden, adviseert niet te  handhaven ondanks de 

constatering van een tekortkoming. Er zijn verzachtende omstandigheden hierbij wordt verwezen 

naar de voorwaarden punt 3.3. Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten 

in opleiding en stagiaires en punt 3.5 Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling  

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig. De houder draagt er zorg voor dat in de 

buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

Pedagogische praktijk 

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 

observaties die door de toezichthouder op de groep zijn waargenomen. Aanwezig zijn 11 kinderen 

en één beroepskracht. 

Er zijn acht kinderen van een andere locatie van de houder aanwezig. Namelijk van Kinderopvang 

Mamaloe locatie Dorpstraat 53 (BSO). Dit in verband met ziekte van de beroepskracht van deze 

locatie. Hiervoor is toestemming verleend door de ouders. 

Van de locatie Rode Schouw zijn drie kinderen aanwezig op de BSO. Vanwege de herfstvakantie 

zijn de kinderen overdag op de Buitenschoolse Opvang. 

De observaties hebben plaatsgevonden van 13.00 tot 14.00 uur. 

 

Tijdens het bezoek heeft de beroepskracht een half uur pauze. Daarbij worden de kinderen van de 

Buitenschoolse opvang samengevoegd met drie kinderen van de kinderopvang in hetzelfde gebouw 

van de houder. Ze worden opgevangen door de beroepskracht in de groepsruimte van de 

kinderopvang. Twee kinderen van de Kinderopvang zijn dan aan het slapen in de slaapruimte en 

één kind speelt op de groep. 

 

Een aantal kinderen zijn buiten aan het spelen op het schoolplein. Ze maken gebruik van de 

speeltoestellen op het schoolplein en zijn actief aan het bewegen en spelen. Ze mogen ook 

zelfstandig naar het groene hart. Dat is een naast de school gelegen buiten-speelterrrein. Daarvoor 

is toestemming verleend door de ouders. De beroepskracht is op de hoogte van deze afspraken 

met de ouders.  

De beroepskracht heeft door het raam in de groepsruimte zicht op de kinderen op het schoolplein 

en houdt af en toe contact met deze kinderen door even te vragen net buiten de deur of alles goed 

gaat buiten.  
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Een aantal kinderen zijn binnen in de groepsruimte aan het spelen en een aantal kinderen zitten op 

de bank. De kinderen hebben de beschikking over andere materialen dan in hun eigen 

groepsruimte. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen.  Een kind herkent 

materiaal van thuis wat haar jongere broertje ook heeft. De beroepskracht reageert sensitief en 

responsief. "Zou je daar graag mee willen spelen?" Het kind beaamt dat en de beroepskracht geeft 

aan dat ze het gerust mag pakken. Er wordt gespeeld met de boerderij en boerderij dieren. Een 

kind speelt met een spelmateriaal wat aan de muur bevestigd is. Er wordt in een benedenhuisje 

gespeeld. Er wordt met een pop gespeeld. En met elkaar gespeeld. De kinderen zijn ontspannen en 

bezig met hun spel. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes.  

De kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar 

als hulp en controlepunt voor wat kan en mag. Als twee kinderen vragen of een van hen in een 

wipstoeltje mag geeft de beroepskracht aan dat niet kan en dat ze daar echt te groot voor zijn. 

De beroepskracht maakt contact met de kinderen tijdens het spelen maakt grapjes, is behulpzaam 

en heeft aandacht en zorg voor de kinderen. Er vinden korte gesprekjes plaats waarbij beide 

bijdragen aan het gesprek. Zo vraagt een 8+er aan de beroepskracht wat zij denkt wat er eerder is 

een kip of het ei. Een goede vraag beaamt de beroepskracht en vraagt ook wat het kind zelf denkt 

wat er eerder is.  

De omgang tussen de jongere kinderen en 8+ers onderling is accepterend en positief.  Een 8+er 

vindt het erg leuk om iets samen met een jong kind van de kinderopvang te doen. Ze vraagt 

verschillende keren of hij iets samen met haar wil doen. De beroepskracht reageert sensitief en 

moedigt het jonge kind aan om mee te doen maar biedt hem ook de ruimte als hij op dat moment 

nog niet durft. Na even de kat uit de boom kijken wil het jonge kind wel graag puzzelen en mag de 

8+er samen met hem een puzzel uitzoeken. Als de pauze tijd bijna voorbij is komt een kind aan de 

beroepskracht vertellen dat ze het daar zo leuk vindt en nog wel langer zou willen blijven.  

 

Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een 

zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde buitenschoolse opvang. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO (4 jr t/m groep 8) Mamaloe 

Kinderopvang versie 15-09-2021) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten, pedagogisch 

beleidsmedewerker en/of coach en unit-/locatiemanager zijn geregistreerd en gekoppeld in het 

Personenregister Kinderopvang. 

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft de diploma’s van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Deze voldoen 

aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en 

cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 

   

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

   

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Vanwege ziekte van een beroepskracht op de BSO locatie Dorpstraat  53 van de houder worden 

vandaag deze kinderen opgevangen bij de BSO op locatie Rode Schouw waardoor er zeven 

kinderen extra opgevangen worden deze dag op BSO locatie Rode Schouw. Dit heeft te maken 

met  personeel krapte en ziekte van personeel bij de houder. 

 

Tijdens het onderzoek blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep niet voldoet tijdens de 

pauze van de beroepskracht van de BSO. 

 

28-10-2021 Aantal 

kinderen 

Totaal 

aantal 

kinderen 

Aantal 

beroepskrachten 

Benodigde aantal 

beroepskrachten 

 

Tijdens half uur 

pauze van 

Beroepskracht 

1 jaar: 

2 jaar: 

 

1 

2 

 

14 1 3 

Tijdens pauze 

(afwijking BKR) 
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BSO 4-7 jaar 

8-13 

jaar 

6 

5 

mag de  helft van 

de 

beroepskrachten 

worden ingezet : 

2 

 

 

Tijdens de pauze van de beroepskracht worden de BSO kinderen samengevoegd met de kinderen 

van het KDV. 

Er is dan één beroepskracht met 14 kinderen. 

Volgens de beroepskracht kind ratio moeten er dan drie beroepskrachten staan.  

Ten tijde van afwijking van de uren, dat is in de pauze van de beroepskracht mag de helft van de 

benodigde beroepskrachten worden ingezet. Dat betekent in dit geval twee beroepskrachten. Er is 

één beroepskracht aanwezig ten tijde van de pauze. 

De rest van de dag, voor en na de pauze van de beroepskracht van de BSO voldoet de 

beroepskracht-kindratio op de BSO.  

 

De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

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

voldaan:  

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één basisgroep. De omvang en samenstelling van de basisgroep 

voldoen aan de wettelijke eisen. 

Vanwege ziekte van een beroepskracht op de BSO locatie Dorpstraat 53 van de houder worden 

vandaag deze kinderen opgevangen bij de BSO op locatie Rode Schouw. Hiervoor is toestemming 

gegeven door de ouders door een addendum op het contract. Dit heeft te maken met 

personeelskrapte en ziekte onder personeel van de houder.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (vestigingsmanager) 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Toestemmingsformulier(en) (addendum contract toestemming ouders opvang op andere 

vestiging) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Presentielijsten (van 28-10-2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Mamaloe - locatie Rode Schouw 

Website : http://www.mamaloekinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000025456741 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

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 : 088-6392000 

Onderzoek uitgevoerd door :  E. Veger 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bergen op Zoom 

Adres : Postbus 35 

Postcode en plaats : 4600 AA BERGEN OP ZOOM 
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Planning 

Datum inspectie : 28-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 20-12-2021 

Zienswijze houder : 21-12-2021 

Vaststelling inspectierapport : 21-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Beste Toezichthouder, 

  

Hartelijk dank voor het inspectierapport en uw begrip voor de overmacht situatie. 

Dit was tevens weer een leermoment voor ons om  nog beter te monitoren wat de BKR aangeeft bij 

het samenvoegen van groepen tijdens pauzemomenten. 

  

Vriendelijke groeten ook namens Mieke (locatiehoofd), 

  

Joan Buuron 

Beleidsmedewerker kwaliteit 

Aanwezig van  ma t/m do 

Tel. 0164 – 682662 

Bereikbaar tussen 09.00-13.00 u. 

 

Kinderopvang Mamaloe 
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