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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat, na herstelaanbod, zowel het beleid als de praktijk in orde zijn .  

  

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan door de toezichthouder op:  

- domein personeel en groepen, item stabiliteit van de opvang voor kinderen.  

  

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

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.  

  

Kinderopvang Mamaloe - Locatie Brede School Oost (BSO) maakt onderdeel uit van 

kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Mamaloe. Kinderopvang Mamaloe - Locatie Brede 

School Oost (BSO) is gevestigd aan Burgemeester Blomlaan 2, te Bergen op Zoom. Er wordt 

opvang aangeboden aan maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar verdeeld over één 

basisgroep.  

  

Het kindercentrum heeft de beschikking over de volgende ruimtes: 

- groepsruimte 1: 72 m² 

- groepsruimte 2: 85 m²  

   

Onderzoeksgeschiedenis 

2018 t/m 2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

   

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek voldoet de houder, na herstelaanbod, aan de beoordeelde wettelijke 

eisen. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig met daarin opgenomen het locatiegebonden 

beleid. 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 26 

kinderen,  drie beroepskrachten en één stagiaire.        

 

Als de kinderen uit school komen, is er even gelegenheid tot vrij spel. De kinderen weten dit 

duidelijk, want ze verspreiden zich door de ruimte. Enkele kinderen gaan aan tafel kleuren en 

knutselen. Andere kinderen spelen in de huishoek. Enkele meiden kijken in de boekenkast en de 

mand met tijdschriften. Van enkel kussens maken ze op een kleed een gezellige leeshoek. 

Kinderen kunnen zelf speelgoed pakken uit de kasten. De beroepskracht legt uit dat deze keuze tot 

vrij spel bij aanvang van de BSO bewust zo gemaakt is, omdat de kinderen behoefte hebben om 

eerst even de zinnen te verzetten na school, in plaats van meteen aan tafel te gaan om te eten en 

drinken. 

 

Bij binnenkomst op de BSO liggen foto's van alle aangemelde kinderen op een tafel. De kinderen 

weten wat hiervan de bedoeling is: ze plakken hun naam op de koelkast bij een plaatje wat op hem 

of haar van toepassing is: Goed, Fantastisch, Verdrietig, Eenzaam en Boos. De kinderen doen dit 

allemaal uit zichzelf. Slechts een enkeling moet nog worden herinnerd aan de afspraak. De 

beroepskrachten kunnen in één oogopslag zien hoe de kinderen zich voelen. Eén kind heeft haar 

naam bij 'Verdrietig' gezet. Met dit kind knoopt een van de beroepskrachten op de bank een 

gesprek aan. De beroepskracht laat zien zich sensitief en responsief te kunnen gedragen naar het 

kind. Ze creëert een één-op-één situatie met het kind, kijkt haar aan, luistert aandachtig en knikt 

begrijpend. Dat leidt ertoe dat het kind even later weer meedoet met de groep.  

 

De beroepskrachten zijn aanwezig en benaderbaar voor de kinderen. Ze hebben gesprekjes met 

kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij 

sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en 

non-verbaal contact.  

 

De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de groep door het consequent hanteren van 

rituelen binnen de hele groep. Op een gegeven moment geven de beroepskracht het signaal dat 

het tijd is om fruit te gaan eten. Alle kinderen gaan vervolgens uit eigen beweging in de rij staan 

om de handen te gaan wassen bij het keukenblokje. Ze doen dit geduldig en de ontspannen sfeer 

van tijdens het vrij spel gaat niet verloren. Het is merkbaar dat de kinderen goed bekend zijn met 

deze routine die daarnaast bijdraagt aan de gezondheid van de kinderen.  

 

De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 

kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, 

elkaar helpen, emoties delen, van elkaar leren. Eén van de activiteiten vanmiddag is de 
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voortzetting van een activiteit die twee weken geleden is gestart: in tweetallen werken kinderen 

aan een knutselwerk op A3-papier. Eerst hebben de kinderen met potlood een ontwerp bedacht en 

getekend, wat vandaag met gescheurde stukjes papier wordt ingekleurd.  

 

De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol (modeling). Zij gedragen 

zich volgens de waarden en normen die in het pedagogisch beleid staan. Bij het uitdelen van de 

koekjes zegt de beroepskracht bij ieder kind: "alsjeblieft". En als iedereen een koekje heeft: 

"smakelijk eten". 

 

De beroepskrachten geven steun bij het leren omgaan met elkaar (verschillen in leeftijd, karakter, 

cultuur, talent) en met elkaars emoties (empathie). Tijdens de knutselactiviteit is er een gesprek 

over eten. Een kind vertelt dat ze geen varkensvlees eet omdat ze Turks is. Een ander kind vertelt 

dat hij nooit vlees eet omdat hij vegetarisch is. Daarna gaat het gesprek over 'boos zijn'. De 

beroepskracht biedt ruimte voor de kinderen om hierover te praten en ondersteunt ieders inbreng. 

 

De beroepskrachten gaan op ontspannen wijze met de kinderen om. Ze maken grapjes en 

benaderen de kinderen op ongedwongen wijze. Knutsels van de kinderen zijn op verschillende 

plekken op de BSO opgehangen. Ze bieden ook uitleg en kaders aan de kinderen. Zo laten ze 

enkele kinderen tijdens het fruitmoment op vriendelijke doch duidelijke wijze weten dat het de 

bedoeling is dat ze op de billen zitten, wat de kinderen dan ook doen. Ook vragen ze een kind, wat 

net terugkomt van de wc, of het de handen heeft gewassen. En ze laten haar dat doen als ze 

aangeeft van niet. 

 

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 opvang.   

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: aanwezige beroepskrachten, beleidsmedewerker 

 Observatie(s) (d.d. 10-11-2022) 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO (4 jr t/m groep 8), versie K.H. 

9.5.6/15-09-2021) 
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Personeel en groepen 
 

 In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het onderzoek van de toezichthouder is beoordeeld of de registratie en koppeling van de 

verklaringen omtrent het gedrag in het personenregister kinderopvang zijn gerealiseerd. Zowel de 

aanwezige beroepskrachten en de stagiaire, als de pedagogisch beleidsmedewerker zijn 

geregistreerd en gekoppeld.   

 

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 

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

   

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

niet aan de wettelijke eisen.   

 

Toelichting 

In artikel 18, 1e en 2e lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang, staat dat de maximale grootte 

van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, van dat Besluit. 

 

In deze tabel staat het volgende over de maximale groepsgrootte bij groepen in de buitenschoolse 

opvang: 

 kinderen van 4-7: maximaal 20 kinderen (bij minimaal 2 beroepskrachten). 

 kinderen van 7 tot de leeftijd waarop het basisonderwijs eindigt: maximaal 30 kinderen (bij 

minimaal 3 beroepskrachten). 

 kinderen van 4 tot de leeftijd waarop het basisonderwijs eindigt: maximaal 22 kinderen (bij 

minimaal 2 beroepskrachten en waarbij maximaal 18 kinderen van 4-7 jaar).   
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In het pedagogisch beleidsplan staat dat er wordt gewerkt met basisgroepen van 20 kinderen. In 

het beleidsplan is ook opgenomen: "Afhankelijk van de grootte van de locatie zijn er één of 

meerdere groepen gevestigd."   

 

De kinderen worden op BSO Locatie Brede School Oost opgevangen in één basisgroep. Tijdens het 

inspectiebezoek waren er 26 kinderen aanwezig. Deze kinderen hadden de leeftijd van 4 jaar en 

ouder. De groep had derhalve uit maximaal 22 kinderen mogen bestaan. 

Tevens voldoet de werkwijze niet aan het beleidsplan waarin is opgenomen dat basisgroepen uit 

maximaal 20 kinderen bestaan. 

 

Op grond van voornoemde tabel, alsmede het eigen beleidsplan, zou op de locatie, gezien het 

aantal aangemelde kinderen, een tweede basisgroep gevestigd moeten zijn. 

 

De toezichthouder heeft deze overtreding met de houder besproken en herstelaanbod geboden om 

de overtreding uiterlijk op 16-12-2022 hersteld te hebben. Van dit aanbod heeft de houder gebruik 

gemaakt. 

 

Op 14-12-2022 heeft de houder een e-mail gestuurd met daarin een bewijs dat een tweede 

basisgroep is aangemaakt en dat de kinderen over de twee basisgroepen zijn verdeeld. Ook de 

mentoren zijn aan de kinderen gekoppeld.  

 

De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: aanwezige beroepskrachten, beleidsmedewerker 

 Observatie(s) (d.d. 10-11-2022) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Presentielijsten (d.d. 10-11-2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO (4 jr t/m groep 8), versie K.H. 

9.5.6/15-09-2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 e-mail d.d. 14-12-2022 van de beleidsmedewerker kwaliteit / planning 
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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. 

 

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) 



 

 

9 van 11 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-11-2022 

Kinderopvang Mamaloe - Locatie Brede School Oost te Bergen op Zoom 

 

 

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 Brede School Oost 

Website : http://www.mamaloekinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000021951845 

Aantal kindplaatsen : 40 

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 :  A.G.C.M. Geraedts  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bergen op Zoom 

Adres : Postbus 35 

Postcode en plaats : 4600 AA BERGEN OP ZOOM 

Planning 

Datum inspectie : 10-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 21-11-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 03-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 24-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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