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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 
  
Algemeen  

De Blokkendoos is een (particulier) kindercentrum Lithoijen 
Naast dagopvang verzorgt De Blokkendoos ook buitenschoolse opvang en is er een 
gastouderbureau. 

  
Het dagverblijf heeft twee groepen: 
 verticale groep 
 peutergroep. 

  
  
Inspectiegeschiedenis 
 mei 2015          jaarlijks onderzoek. Geen overtredingen 
 november 2014 jaarlijks onderzoek. Eén overtreding-> opleidingsplan VE 
 oktober 2014    handhaving gemeente Oss 

  
  
Inspectie mei 2016  
Tijdens deze jaarlijkse inspectie zijn, in het kader van het risico gestuurde toezicht, de meeste 

maar niet alle inspectie items getoetst. 
 
Overleg en overreding 

De houder heeft na het inspectiebezoek, het pedagogisch beleidsplan opnieuw aangeleverd. 
 
Conclusie 
Er zijn één overtredingen uit deze inspectie gekomen. De heeft betrekking op het onderdeel: 
 personele scholing voorschoolse educatie. 
  
Aan de overige 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 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Het kindercentrum voldoet niet geheel 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. 
  
Daarnaast zijn de voorwaarden met betrekking tot de voorschoolse educatie beoordeeld. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
In het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf worden de volgende onderdelen 

beschreven: 
  
• De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen. 
• 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. 
• De werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
• Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
• In duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 
ondersteund door andere volwassenen 
• Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is. 
• 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 
• In duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het gebruik maken van 
kinderopvang gedurende extra dagdelen. 

• De wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
• De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die 
hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 
• De wijze waarop beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
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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. 
  
 De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 
vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: 
  
• 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 bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

  
Structuur en flexibiliteit  
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
  
Aandacht  

Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby. 
De beroepskrachten richten hun aandacht zeer gericht op het kind waar ze op dat moment mee om 

gaan. Er wordt tegen het kind gepraat en op hem of haar gereageerd. 
Een verdrietig kind komt snel tot rust wanneer de beroepskracht hem of haar oppakt. 
  
Aansluiten 

De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag, geven in de meeste gevallen aan wat 
ze gaan doen; bijvoorbeeld aankleden van een kind, water klaar zetten, handen wassen enz. 
De beroepskrachten passen hun lichaamshouding aan (op ooghoogte praten, door de knieën gaan 
als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de 
leeftijdsgroep. 
   

Aandachtspunt ten aanzien van communiceren 
Opvallend is dat de kinderen erg rustig en stilletjes zijn, de meesten komen tijdens de observatie 
net uit bed, dit kan meespelen, daarnaast is er een vreemd gezicht op de groep. De 

beroepskrachten dagen de kinderen echter weinig uit om te praten of te reageren. Ze verteld en 
zegt meer tegen het kind dan dat zij de kinderen bevraagd. Ook kunnen situaties meer uitgebuit 
worden waar het gaat om een gesprekje met het kind voeren en het kind uitdagen te vertellen. 
  

De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
  
Voorspelbaarheid 
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk. 
  
aandachtspunt ten aanzien uitleg geven 

Situatie: 
Wanneer de kinderen voor het eten allemaal de handen moeten gaan wassen heeft een peuter niet 
veel haast om mee te gaan. De beroepskracht zegt meerdere keren tegen het kind: "kom (*), we 

gaan allemaal de handen wassen, ga je ook mee?" Wanneer het kind blijft spelen in de 
groepsruimte en niet komt wordt hij door de beroepskracht opgehaald. 
  

Er wordt door de beroepskracht niet aangegeven waarom zij handen gaan wassen, alleen dat zij dit 
gaan doen. De activiteit zit vast in het ritme van de dag. Voor kinderen is het echter van belang 
dat zij begrijpen waarom zij iets wel of niet mogen of moeten doen. Daarom is het goed om te 
zeggen waarom zij handen gaan wassen en niet alleen dat ze dat gaan doen. 
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Rustmomenten  
Het schema voor rusten en/of slapen is geschikt voor de meeste kinderen. Indien nodig en 
mogelijk worden er individuele aanpassingen gemaakt. 
  
Dagprogramma 

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. 
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-
/ervaringskansen. 
Er is veel aandacht voor het VE programma. 
  
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 

  
Begeleiden en feedback 

De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). 
  

Positieve sfeer 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. 
  
 De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
  

Eenduidig handelen  
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen 
 
 
Voorschoolse educatie 

 
Aantal uur Voorschoolse educatie 
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het 
stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
  

De groepsgrootte is maximaal 16 kinderen waarbij er ten minste één beroepskracht per acht 
kinderen ingezet wordt. 
  

Op zowel het kinderdagverblijf en peuteropvang wordt het VE programma Uk en Puk aangeboden. 
Het programma is toegespitst op ontwikkelingsgebieden die bijdragen aan een goede start op 
school. De activiteiten worden spelenderwijs aangeboden. 
   

Jaarlijks worden er verschillende thema’s behandeld. Voor aanvang van ieder thema ontvangen 
ouders een digitale nieuwsbrief over dit thema en over hoe ze thuis kunnen aansluiten op het 
thema. 
  
VE scholing 
Eén beroepskracht is niet in het bezit van een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond 
specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken 

met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. Deze beroepskracht werkt op dag van inspectie 
op de groep. 
  

De houder heeft een opleidingsplan 2015/2016 voor VE. De medewerkers worden structureel 
opgeleid en bijgeschoold. 
Onder andere voor voorschoolse educatie, Tink training (taal en interactievaardigheden), EHBO en 

Meldcode kindermishandeling.  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste 
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek 

gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met 
voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

 
 

Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (A. Kocken) 
  Interview anderen (Pedagogisch medewerker) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan (Versie 10-03-2016) 
  VVE-certificaten 
  Opleidingsplan voorschoolse educatie (2015/2016) 
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Personeel en groepen 

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

stamgroepen. Binnen dit onderdeel zijn zowel de beroepskrachten 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.  

  
  
 

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

 
 
Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Deze stamgroepen bestaan uit maximaal 12 kinderen tot 1 
jaar of uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 

 
Kinderen worden alleen met vooraf schriftelijke toestemming van ouder in een overeengekomen 
periode in een andere stamgroep opgevangen. 
 
Het kinderdagverblijf heeft twee stamgroepen: 
1. Verticale groep maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. 
2. Peutergroep maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. 

 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van inspectie wordt er voldaan aan de beroepskracht kindratio: 
In de verticale groep (beneden) zijn: 

6 kinderen 1 jaar 
2 kinderen 0 jaar 
met twee beroepskrachten. 
 
In de peutergroep (boven) zijn: 
3 kinderen 

met een beroepskracht. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (A. Kocken) 
  Interview anderen (Pedagogisch medewerker) 
  Observaties 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  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. 
  
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid en gezondheid is opgesteld in december 2015. De 
veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, 

verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden worden beschreven en daarnaast op 
het gebied van de gezondheid: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.  
 
Er wordt een actief gezondheids- en veiligheidsbeleid gevoerd. 

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Er wordt gewerkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt gebruik 
gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode 
is vertaald naar de eigen organisatie en voorzien van een sociale kaart. 

 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
Alle beroepskrachten volgen onder andere het e-learning programma voor de meldcode. Deze 

wordt iedere twee jaar herhaald. 
 
 

Vierogenprincipe 
 
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
  
Er zijn altijd minimaal twee medewerkers bij De Blokkendoos aanwezig. 

Wanneer de kindratio het toelaat dat er maar één pedagogisch medewerker op de groep staat is er 
een tweede volwassen aanwezig in het pand (stagiaire, administratieve medewerker of facilitaire 
medewerker). 

   
Zij kan binnenlopen op de groep, naar de camerabeelden kijken of meeluisteren op de babyfoons 
die staan geplaatst in de badkamer en slaapkamers. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (A. Kocken) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling 

  Pedagogisch beleidsplan (Versie 10-03-2016) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Beide stamgroepen hebben een eigen leefruimte die in oppervlak voldoet aan de hieraan gestelde 
norm van 3,5 m² per speelruimte per kind. 
  

Er is voor ieder kind tot anderhalf een afzonderlijke slaapruimte; er zijn 9 bedjes in de slaapkamer 
voor de verticale groep en er zijn twee buitenbedjes. Het aantal buitenbedjes zal binnenkort 
uitgebreid worden. 

  
De peuters hebben beneden een eigen slaapkamer waar 7 slaapplaatsen zijn, daarnaast wordt voor 
de peuters gebruik gemaakt van stretchers die in de dan nog verlaten BSO ruimte geplaatst 
kunnen worden. Deze ruimte grenst aan de leefruimte van de peutergroep. 

   
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte grenst direct aan leefruimte van het kinderdagverblijf en is passend in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen ingericht. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties 
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Ouderrecht 

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

dit onderdeel is beoordeeld hoe de houder de ouders betrekt en informeert inzake het beleid.  
 
Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
 
Informatie 

 
Beleid 
De houder informeert ouders over het te voeren beleid, onder andere via de site, de 

informatiefolder en het beleidsplan dat op te vragen is bij de houder. 
  
Inspectierapport 
Het inspectierapport is terug te vinden op de website van De Blokkendoos. 

  
Klachtenregeling en geschillencommissie 
De interne klachtenregeling wordt op de eigen website uitgelegd. Hier is ook een intern 
klachtenformulier van te downloaden. 
De externe klachtenregeling is aangepast. Er wordt uitleg gegeven over het klachtenloket en de 
geschillencommissie.   
 

Aandachtspunt 
In het pedagogisch beleidsplan wordt bij de interne klachtenregeling nog kenbaar gemaakt dat de 
ouder zich kan richten tot de SKK. Deze instantie bestaat niet meer en is vervangen door het 

klachtenloket en de geschillencommissie. 
 
 

Klachten en geschillen 2016 
 
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; - de 
overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
  
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: - de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 

  
De houder is aangesloten bij de geschillencommissie. 
  
  
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (A. Kocken) 
  Website 
  Klachtenregeling 

 Pedagogisch beleidsplan 10-03-2016 
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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 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 stamgroep. 
(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 stamgroep 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) 

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 stamgroep 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) 

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

vierogenprincipe is vormgegeven. 
(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 h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(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 i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(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 j 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) 

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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 

EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 

twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(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 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

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 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 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 en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 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 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 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 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(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 1 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 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 1 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt 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) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 

b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang De Blokkendoos 

Website : http://www.deblokkendoos.com 
Aantal kindplaatsen : 36 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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 :  P. Streppel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 
Planning 

Datum inspectie : 03-05-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 01-06-2016 
Zienswijze houder : 13-06-2016 
Vaststelling inspectierapport : 13-06-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-06-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-06-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 06-07-2016 
 

 
 



 

19 van 19 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 03-05-2016 
Kinderopvang De Blokkendoos te LITHOIJEN 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Naar aanleiding van het inspectierapport willen wij als kinderopvangorganisatie de volgende 
zienswijze kenbaar maken. 
  

- De Blokkendoos is een actief leerbedrijf. Continue werken wij aan onze kwaliteit en 
deskundigheidsbevordering. Van en met elkaar leren staat bij ons centraal. Echter hebben wij 
ervoor gekozen dat het voor leidsters niet haalbaar is om meerdere cursussen tegelijk te volgen. 
Leidsters waren op het moment van inspectie bezig met een intensieve TINK training, taaltoets, 
lessen voor onderdelen van de taaltoets en Meldcode. Tevens dragen zij zorg voor het geldig 
houden van hun EHBO certificaat. 

Na het afronden van de TINK training zou desbetreffende leidster direct starten met de Uk en Puk 

training. Deze training was al georganiseerd door Edukien training en advies. Tot slot willen wij 
aangeven dat desbetreffende leidster ook VVE heeft gehad tijdens haar opleiding als pedagogisch 
medewerkster maar dit wordt helaas nog niet als officieel bewijs toegekend. Deze leidster was 
voor enkele uren in de week ingepland bij de 0-2 jarige groep, altijd samen met een andere 
pedagogische medewerkster. 
  
Met betrekking tot het gegeven aandachtspunt ten aanzien van communiceren: 

Er staat : "Aandachtspunt ten aanzien van communiceren Opvallend is dat de kinderen erg rustig 
en stilletjes zijn, de meesten komen tijdens de observatie net uit bed, dit kan meespelen, 
daarnaast is er een vreemd gezicht op de groep. De beroepskrachten dagen de kinderen echter 
weinig uit om te praten of te reageren. Ze verteld en zegt meer tegen het kind dan dat zij de 
kinderen bevraagd. Ook kunnen situaties meer uitgebuit worden waar het gaat om een gesprekje 
met het kind voeren en het kind uitdagen te vertellen." 

  
Willen we graag aanvullen dat het vreemde gezicht op de groep de toezichthouder van de GGD 
betreft. 
Op de groepen bij de Blokkendoos staan altijd vaste en vertrouwde gezichten. 
Daarnaast willen we de kinderen na het middagslaapje even tot zichzelf laten komen. Gedurende 
andere momenten op de dag zullen wij de kinderen zeer zeker stimuleren en uitdagen om te 
praten of te reageren. 

  
Met vriendelijke groet, 
Anke Kocken 
Beleid- en kwaliteitsmedewerker de Blokkendoos 
  

 
 

 

 


