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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 jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
 

Kinderdagcentrum De Blokkendoos verzorgd buitenschoolse opvang in Lithoijen. 
Naast buitenschoolse opvang heeft De Blokkendoos ook een kinderdagverblijf en een 
gastouderbureau. 

  
Het kindercentrum biedt naast buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar ook 
dagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
  

Inspectiegeschiedenis 
  
november 2014   - Jaarlijks onderzoek 
november 2013   - Nader onderzoek 
april 2013           - Jaarlijks onderzoek 
maart 2013         - Handhaving gemeente Oss 

September 2012  - Jaarlijks onderzoek 
juni 2012            - Nader onderzoek  
  
  

Inspectie mei 2015  
  
Tijdens deze jaarlijkse inspectie zijn, op enkele na, alle inspectie items getoetst. 

  
Conclusie 
  
Er zijn geen overtredingen uit deze inspectie gekomen. 
Aan alle geïnspecteerde voorwaarden wordt voldaan. 
  
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 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het 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. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 

inhoud en volledigheid. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de hieraan gestelde eisen. 

In het beleidsplan staat of wordt beschreven: 
 

 de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
  
 in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de 

emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de 

ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht 
van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 

  
 in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de 

leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
  
 in minimale termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 

   
 in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 

ondersteund door andere volwassenen. De Blokkendoos is een leerbedrijf, er worden stagiaires 

ingezet op de groepen. 
  
 in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één 

beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 

  
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. Zowel intern wennen (kinderen die binnen het kindercentrum 
doorstromen naar een andere groep) en extern wennen (kinderen die het kindercentrum voor 
het eerst gaan bezoeken) wordt beschreven. 

  

 het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. De 
buitenschoolse opvang heeft momenteel één locatie. Wel wordt er tot en met de 
zomervakantie 2015 gewerkt met gecombineerde groepen op woensdag en vrijdagmiddag. 

Hiervoor dienen ouders (van de bso kinderen) schriftelijk toestemming te geven. 
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Pedagogische praktijk 
 
  
Tijdens de observatie is gekeken naar onderstaande competenties. 
  

Op basis van de observatie kan geconcludeerd worden dat hieraan voldaan wordt. Onderstaand 
worden per competentie situaties beschreven die zijn waargenomen. 
  
  
Waarborgen van emotionele veiligheid 
  
Kennen/ herkennen 

  
 De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten 

persoonlijke bijzonderheden. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt. 
 Voorbeeld: zo is er op de dag van inspectie een meisje nieuw bij de bso. De beroepskracht 

heeft via de overdracht gehoord dat zij nog erg verlegen is. Ze let er daarom extra op dat ze 
aansluiting vindt bij de groep. 

  
Sensitieve responsiviteit 
  
 De beroepskrachten houden rekening met de onzekerheid, onhandigheid of overgevoeligheid 

die past bij de overgang van ‘middenbouw-schoolkind’ naar pre-puber en sluiten hier op een 
respectvolle manier op aan met hun reacties. 

 Voorbeeld; één van de jongens is wat ouder dan het gemiddelde van de groep. De jongen 

zondert zich soms wat af en bekijkt vanaf de schommel het schoolplein. De beroepskracht 
geeft aan dat dit bij hem past en hij zich hier prettig bij voelt. Dit is voor hem geen houding 
die ontstaat door te weinig aansluiting in de groep. 

  
  
Ruimte geven voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
  

Vrije tijd/ontspanning 
  
 Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te. Zij kunnen 

(ook) voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. 
 Voorbeeld: de beroepskracht geeft aan dat het programma in eerste instantie afhangt van het 

weer, wanneer de omstandigheden goed zijn wordt er vaak buiten gespeeld. 

  
Initiatief / kiezen 
  

 De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 
activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. Zij bieden 
zo nodig (extra) stimulans en steun voor een kind dat zijn grenzen wil verleggen. 

 Voorbeeld: de beroepskracht laat het initiatief over aan de kinderen; twee jongens gaan een 

hut bouwen in de struiken, er wordt in de zandbak gespeeld en rondgereden op een skelter. 
Wanneer het spel ophoudt of stil valt, stelt de beroepskracht voor samen een balspelletje te 
doen. Na korte tijd nemen de kinderen het spel dan weer zelf over en trekt de beroepskracht 
zich terug. 

  
Zelfredzaamheid  
  

 Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar 
als hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 

  
Wederkerigheid 
  

 De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, 
naar elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan 
de wederzijdse relatie en interactie. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met (één 
van) de beroepskrachten. 
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Ruimte geven voor de ontwikkeling van sociale competenties 
  
  
Ontdekken en (her)kennen  

  
 Kinderen krijgen hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te onderhouden. De 

beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse of talent. in 
gesprekken en tijdens spel. Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-/contactgelegenheid. 

  
Aanmoedigen onderling contact 
 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. 

 Voorbeeld: de beroepskracht zegt tegen een meisje: “wil je ook even kijken bij x?”, Misschien 
het wel leuk om te zien wat ze aan het doen zijn?”. “Zullen we samen gaan?, dan loop ik met 
je mee”. 

  

Overdragen van waarden en normen 
  
Inbreng, meebeslissen, meedoen 
  
 De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij activiteiten aan te geven waar hun 

voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren. 
Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen. 

  
Sociale oefenplaats 
  

 De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, 
bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv 
elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten). 

  

Verbondenheid met anderen 
   
 Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar 

wat andere kinderen doen en kunnen. Kinderen hebben plezier met elkaar. 
  
  

  
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Pedagogisch beleidsplan (versie 30-06-2015) 



 

7 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 18-05-2015 
BSO De Blokkendoos te LITHOIJEN 

 

Personeel en groepen 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 

stamgroepen. 
  
Binnen dit onderdeel zijn zowel de beroepskracht als het kantoorpersoneel steekproefsgewijs 
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 

presentielijsten en bezettingslijsten. 
  
Eveneens is binnen dit onderdeel gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Alle op de dag van inspectie aanwezige beroepskrachten, zijn in het bezit van een Verklaring 
omtrent het gedrag dat voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Ze zijn opgenomen in de continue 
screening. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
 

 
Opvang in groepen 
 

Er is één basisgroep. 
De samenstelling van de groep ziet er als volgt uit: 
  
Maandag, dinsdag, donderdag 
Basisgroep                -> maximaal 20 kinderen (4 tot 13 jaar) 
  
Woensdag- en vrijdagmiddag: 

Samengestelde groep -> maximaal 14 kinderen ( 0 tot 12 jaar) 
  
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de steekproef is gebleken dat er voldaan wordt aan de beroepskracht kindratio. 

  
Aandachtspunt 
Op de lijsten die momenteel gebruikt worden weinig ruimte over om dit overzichtelijk vast te 
leggen. Dit is met de houder besproken. Zij gaan het noteren van de aanwezigheid (met 
tijdnotering) van de beroepskrachten duidelijker vastleggen. 
  

De achterwachtregeling is vastgelegd. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
In het kindercentrum wordt Nederlands gesproken. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid en 

gezondheid. Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele situatie 
betreft. 
  

In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de risico-
inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis te kunnen nemen. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Er is in januari 2015 een nieuwe risico inventarisatie veiligheid en gezondheid gemaakt. 

  
De aandachtspunten en de actiepunten die hieruit voortkomen worden verwerkt in de bijbehorende 
documenten. 
  
De te nemen acties worden op de actielijst gezet. 
  
De aandachtspunten worden in het teamoverleg besproken, de beroepskrachten krijgen hieraan 

voorafgaand een document opgestuurd. De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten kennis 
nemen van de vastgestelde risico inventarisatie. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen 

  Risico-inventarisatie veiligheid (januari 2015) 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
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Accommodatie en inrichting 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot accommodatie en 

inrichting. 
  
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
   
  

 
Binnenruimte 
 

  
Er is 80 m2 speelruimte beschikbaar voor de bso. 
  
  

Bij een opvang van maximaal 20 kinderen is er per kind 4 m2 speelruimte beschikbaar. 
  
De ruimte is passend ingericht en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
  
 
 

Buitenspeelruimte 
 
De aangrenzende buitenspeelruimte wordt gedeeld met de kinderen van het dagverblijf. 

  
Daarnaast wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de speelruimte van de basisschool. Ook is 
er iets verderop in het dorp nog een tweede speelgelegenheid in de vorm van een speeltuin.  

  
Beide speelterreinen zijn op loopafstand van de bso. 
  
De kinderen worden altijd door één of meerdere, afhankelijk van de groepsgrootte, 
pedagogisch medewerkers begeleidt. 
  
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
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Ouderrecht 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot ouderrecht. 

   
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders via de website van De Blokkendoos: 
http://www.deblokkendoos.com/#!algemene-informatie-/c1x1t 

  
Naast algemene informatie, formulieren en downloads over de kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en gastouderopvang is hier ook een maandelijkse nieuwsbrief te lezen en staat er een 

agenda op waar onder andere uitleg wordt gegeven over de komende activiteiten. 
  
Op locatie is in de hal een informatiebord. 
   

 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft het reglement oudercommissie opgesteld. Alle wettelijk vastgestelde onderdelen 
komen hierin aan de orde. 
  

Aandachtspunt 
In dit reglement oudercommissie is ook het huishoudelijk reglement opgenomen. Dit geheel is 
ondertekend door de houder en de voorzitter van de oudercommissie. 

Deze twee onderdelen dienen losgekoppeld te worden van elkaar en alleen het reglement 
oudercommissie wordt dan ondertekend. 
  

 
 
Klachten 
 
De houder heeft een klachtenregeling getroffen die voldoet aan de daarvoor geldende eisen. 
  
Voor de behandeling van externe klachten is de houder, voor zowel ouders als de oudercommissie, 

aangesloten bij de Stichting klachtencommissie kinderopvang (Skk). 
  
Er zijn geen klachten neergelegd bij de Skk. 

Wel zijn er intern twee klachten bij de houder neergelegd. Deze zijn naar tevredenheid van allen 
opgelost. 
  
De houder heeft het klachtenjaarverslag overlegt aan de GGD. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Reglement oudercommissie 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 

  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

2013. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 

ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 

waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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) 

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) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 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 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 3, 4, 5, 8 en 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist 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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 8 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 een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 

specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 onder f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit 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 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 

eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 

aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 

aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten 

zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Blokkendoos 

Website : http://www.deblokkendoos.com 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Anna Maria van Geffen-van Orsouw 
KvK nummer : 17154737 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 
Telefoonnummer : 073-6404515 
Onderzoek uitgevoerd door :  P. Streppel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 

 

Planning 
Datum inspectie : 18-05-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 30-06-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-07-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-07-2015 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-07-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 27-07-2015 
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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. 

 
 

 

 


