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De Blokkendoos te Oijen 

 

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 

In opdracht van de gemeente Oss heeft er op 23 november 2020 een incidenteel onderzoek plaats 

gevonden bij buitenschoolse opvang (bso) De Blokkendoos. Reden hiervoor is dat de houder een 

wijzigingsverzoek heeft ingediend voor ophoging van het aantal kindplaatsen van 16 naar 20 

kindplaatsen. 

Dit incidenteel onderzoek heeft zich gericht op de volgende domeinen: 

• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 

• accommodatie. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Met betrekking tot de aanvraag tot uitbreiding 

kindplaatsen, dit verzoek kan goedgekeurd worden. De bso kan uitbreiden van 16 naar 20 

kindplaatsen. 

  

Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de betreffende domeinen in het rapport. 

 

 

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. 
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De Blokkendoos te Oijen 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan van bso De Blokkendoos voldoet 

aan de gestelde voorwaarde naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

Pedagogisch beleid 

In het pedagogisch beleidsplan van bso De Blokkendoos wordt het volgende onderdeel voldoende 

concreet beschreven: 

• de maximale omvang, werkwijze en leeftijdsopbouw van de basisgroep. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan (november 2020) 
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De Blokkendoos te Oijen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Binnen dit domein is beoordeeld of het veiligheids- en gezondheidsbeleid van bso De Blokkendoos 

voldoet aan de gestelde voorwaarde naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De extra ruimte die in gebruik genomen gaat worden voor de uitbreiding van de kindplaatsen is 

meegenomen in het plan van aanpak van het beleid veiligheid en gezondheid. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (december 2020) 
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De Blokkendoos te Oijen 

 

Accommodatie 

 

Binnen dit domein is beoordeeld of de binnen- en de buitenruimten voldoet aan de gestelde 

voorwaarden naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte  

De bso beschikt over één groepsruimte, met een aangrenzende keuken en een speelverhoging. 

Deze ruimtes meten, volgens de door de houder verstrekte plattegrond:: 

 

Groep Naam ruimte +(aantal m² 

binnenruimte) 

Maximaal aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

binnenruimte per kind 

Voldoet 

wel/niet 

bso Groepsruimte 55,99 

Keuken 8,39 

Speelverhoging 9,6 

20 3,6 wel 

 

Voor de berekening van het bruto m2 binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m2 binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes. 

 

 

Buitenruimte 

De bso beschikt over één grote buitenruimte, deze ruimte is niet opgemeten maar beschikt over 

ruim voldoende speelruimte voor de opvang van 20 kinderen. 

 

De buitenruimte beschikt over een klimrek, een zandbak en divers los speelmateriaal, zoals 

fietsjes, ballen en schepjes. De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten 

gelijktijdig plaats kunnen vinden. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Plattegrond 
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De Blokkendoos te Oijen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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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De Blokkendoos te Oijen 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Blokkendoos 

Website : http://www.deblokkendoos.com 

Vestigingsnummer KvK : 000036752312 

Aantal kindplaatsen : 16 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Anna Maria van Geffen-van Orsouw 

KvK nummer : 17154737 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  B. van der  Lee 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340 BA OSS 

 

Planning 

Datum inspectie : 10-12-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 10-12-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-12-2020 
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Openbaar maken inspectierapport : 04-01-2021 
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De Blokkendoos te Oijen 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


