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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang De Blokkendoos is met ingang van 2 oktober 2017 gestart in de 
Multifunctionele Accommodatie Hart van Oijen. In dit gebouw is onder andere Basisschool De 

Kleine Weide gevestigd. 
  
Er wordt buitenschoolse opvang geboden aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Momenteel worden er maximaal zes kinderen tegelijkertijd opgevangen en is de bso op dinsdag- en 
donderdagmiddag geopend. 
De groepsruimte wordt gedeeld met peuteropvang Speelblokje. Deze peuteropvang is dinsdag-, 
woensdag- en donderdagochtend aanwezig en is ook onderdeel van Kinderopvang De Blokkendoos. 

In de vakanties zal er gekeken worden op welke manier, afhankelijk van het aantal kinderen dat 
gebruik maakt van vakantieopvang, groepen samengevoegd worden. Het gaat dan om 
samenvoegen van de kinderen van BSO De Blokkendoos in Lithoijen, de Sport BSO 7+ en de 
kinderen van deze BSO locatie in Oijen. 
  
Inspectiegeschiedenis 

Tijdens het onderzoek voor registratie werd voldaan aan de getoetste voorwaarden en is een 
positief advies tot opnemen in het landelijk register kinderopvang gegeven. 
In eerste instantie was de bso voornemens om 1 april 2017 te starten met de opvang. Het duurde 
echter wat langer voordat er voldoende kinderen waren aangemeld om te kunnen starten. 

Derhalve is de bso 2 oktober 2017 gestart met het opvangen van bso-kinderen op dinsdagen en 
donderdagen. 
  

Onderzoek na registratie 10 oktober 2017 
In dit onderzoek ligt de nadruk op de praktijk daar de administratie en beleidszaken al volledig 
getoetst zijn in het onderzoek voor registratie. De volgende onderdelen zijn daarom getoetst: 
 pedagogische praktijk; 
 opvang in groepen; 
 beroepskracht-kindratio; 
 voertaal; 

 uitvoering beleid veiligheid en gezondheid; 
 kennis omtrent de meldcode. 
Tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht onvoldoende op de hoogte is van de risico-
inventarisaties veiligheid en gezondheid en de bijbehorende protocollen en huisregels. 

  
Herstelaanbod 

Naar aanleiding van bovenstaande overtredingen is aan de houder een herstelaanbod gedaan. Dit 
betekent dat de houder in de gelegenheid wordt gesteld om de overtredingen lopende het 
onderzoek op te lossen. De houder heeft aangegeven gebruik te willen maken van dit 
herstelaanbod. 
  
De toezichthouder heeft op 14 november de bso-locatie nogmaals bezocht. Uit een interview met 
de beroepskracht bleek dat zij nu wel voldoende op de hoogte was van het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. De eerder geconstateerde overtredingen zijn na het herstelaanbod dus 
opgelost. 
   
Conclusie 

Bso De Blokkendoos voldoet aan de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
   

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit onderdeel zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
 De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
 De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

 De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 

  
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden van het onderdeel pedagogisch 
klimaat. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
  

De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens een 
tafelmoment en vrij spel binnen. 
  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
De beroepskracht communiceert met de kinderen. 
De beroepskracht kent ieder kind in de groep; ze kent hen bij naam en weet persoonlijke 

bijzonderheden (bijvoorbeeld karakter en interesses). De beroepskracht geeft de kinderen 
complimenten, praat op kindhoogte met ze en troost een kind als dat nodig is. 
  
Individuele aandacht 
De beroepskracht reageert op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Ze gaat op een 
ongedwongen manier om met ieder kind. 
  

De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 

De beroepskracht zet zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding 
van ruimte en activiteiten. Ze maakt grapjes, is behulpzaam en heeft aandacht en zorg voor de 
kinderen. 
  
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
De kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag, zoals elkaar helpen, op je beurt wachten en 

anderen laten uitpraten. 
  
 
Conclusie 
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de pedagogische basisdoelen 
tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd. 

  
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel is de beroepskracht gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 

gedrag en een passend diploma. 
 
Tevens zijn de opvang in groepen en de beroepskracht-kindratio gecontroleerd. 
  
De bso voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en groepen. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De beroepskracht is in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskracht beschikt over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in één basisgroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 

jaar. 
  
Momenteel is de bso op dinsdag- en donderdagmiddagen geopend en worden er maximaal zes 

kinderen opgevangen. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio wordt nageleefd. Tijdens de inspectie op 10 oktober 2017 worden er 
drie kinderen door één beroepskracht opgevangen. 
Tijdens het tweede bezoek aan de locatie op 14 november 2017 (naar aanleiding van het 
herstelaanbod) wordt de beroepskracht-kindratio ook nageleefd; die middag worden er vijf 
kinderen opgevangen door één beroepskracht. 

  
In geval van calamiteiten kan de beroepskracht de houder bellen. Deze kan er dan binnen 
15 minuten zijn.   

  
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

Er wordt Nederlands gesproken. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel is de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid in de praktijk 

beoordeeld. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens de inspectie op 10 oktober blijkt dat de beroepskracht niet op de hoogte is van de inhoud 
van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid en bijbehorende protocollen en huisregels. 

De beroepskracht gaat op zoek naar deze documenten, maar kan ze niet vinden. De documenten 
zijn tijdens de inspectie niet aanwezig op de locatie en kunnen dus ook niet ingezien worden. 
  
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van bovenbeschreven bevindingen een 

herstelaanbod gedaan, waardoor de overtredingen binnen de looptijd van het onderzoek hersteld 
kunnen worden. 
  
Bevindingen na de hersteltermijn 
Na afloop van de hersteltermijn zijn de eerder benoemde voorwaarden opnieuw beoordeeld. Op 
dinsdag 14 november heeft de toezichthouder de bso-locatie opnieuw bezocht. Uit het interview 
met de beroepskracht blijkt dat zij nu wel op de hoogte is van de inhoud van de risico-

inventarisaties en bijbehorende documenten. Ook is de map met de betreffende documenten nu 
aanwezig op de locatie. 
  

Er is een steekproef genomen wat betreft de actuele situatie in de praktijk: er zijn geen gevaarlijke 
of onveilige risico's waargenomen tijdens de inspectie. 
  

De overtredingen zijn hersteld. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Er heeft een interview plaats gevonden met de beroepskracht betreffende de inhoud van de 
meldcode kindermishandeling. Hieruit blijkt dat zij voldoende op de hoogte is van de belangrijkste 

punten uit de meldcode.  
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Meldcode kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Blokkendoos 

Website : http://www.deblokkendoos.com 
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 : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  T. van Waardenburg 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-10-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 20-11-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 15-12-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


