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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. 
Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD 'en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dat betekent dat er 

intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. 
Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op de zaken die het meest direct bijdragen aan de 
kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 

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

gastouderbureau in Lithoijen en een sport BSO in Lith. 
 
De BSO biedt opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar in Lithoijen. De kinderen kunnen vanaf 7 jaar 
ook doorstromen naar de buitenschoolse opvang in Lith. 
 
Inspectiegeschiedenis 

2016 
Jaarlijks onderzoek op alle voorwaarden. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Inspectie 10 mei 2017 
In dit onderzoek is het onderdeel meldcode meegenomen, omdat het vorig jaar niet beoordeeld is. 

Aan alle getoetste 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 is beoordeeld of beroepskrachten handelen conform het opgestelde 
pedagogisch beleidsplan. 

Daarnaast wordt een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op 

de groep(en). Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door middel van observatie 
tijdens het inspectiebezoek. 
Bij het beoordelen van de observatie is uitgegaan van de vier pedagogische basisdoelen van M. 
Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005), 
dit zijn: 
  

1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  
  

 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

Er is geconstateerd dat er in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch 
beleidsplan. 
  
Observatie praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument 
observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 2014). 
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie 

geconstateerd. Ter illustratie van het oordeel worden voorbeeld(en) toegelicht per basisdoel. 
  
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens het vrij spel, tafelmoment, buiten spelen en overdracht 

ouder. 
  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
Energie en sfeer 

Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak 
voelen. 
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 
De kinderen mogen aan tafel kiezen wat ze willen drinken. De beroepskracht legt de crackers op 
tafel en voert gesprekjes met de kinderen. De kinderen voeren ook gesprekjes onderling. "Het is 

knuffeltijd!" roept een kind en knuffelt een ander kind. Andere kinderen doen daar voor even 
spontaan aan mee. De beroepskracht vraagt of de kinderen een spelletje aan tafel willen doen 
tijdens het eten. 
De kinderen stemmen allemaal in om mee te doen met het spelletje; 'ik zie, ik zie wat jij niet ziet'. 

De kinderen doen fanatiek en gezellig mee en mogen om beurten het antwoord raden. 
  
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

Programma 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. 
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Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en 
behoefte. 
De kinderen gaan samen met de beroepskracht naar het aangrenzende buitenspeelruimte. Er staan 
twee schuren met daartussen een kippenhok met een kip en vogels, er is een klein speelhuisje, 
een zandbak en speelhuisjes met daarin een glijbaan. De kinderen spelen op het groene grasveld 

en de beroepskracht haalt spelattributen uit de schuur. De beroepskracht laat de kinderen zelf 
kiezen waarmee ze willen spelen maar zet de kinderen wel aan tot spel en beweging. 
  
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
Deel van een geheel  
De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 
doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren.  

Tussen de buitenschoolse kinderen is een leeftijdsverschil, maar daar laten ze niets van merken. 
De kinderen betrekken elkaar in activiteiten en beschouwen elkaar als deel van een geheel.  
Een kind laat aan de beroepskracht zien hoe hoog hij de bal in de lucht kan gooien. "Wat goed, 

zullen we de bal aan elkaar overgooien?" vraagt de beroepskracht. De andere kinderen sluiten aan 
en ze gooien de bal aan elkaar over in een grote cirkel. De kinderen lachen om elkaars vangkunst 
en hebben zichtbaar plezier met elkaar. Na het overgooien vraagt een kind "wie doet er mee met 

'er komt een kind aan?'. "Die is leuk hé! zegt de beroepskracht. Een paar kinderen sluiten 
enthousiast aan om mee te doen. 
 
 
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
Gezonde leefstijl 
Beroepskrachten geven het goede voorbeeld met betrekking tot een gezonde leefstijl (gezond eten 

en drinken, actief bewegen, buitenactiviteiten, hygiëne) in het bijzijn van kinderen en ouders. Zij 
praten hierover met kinderen, geven informatie over gezondheid en helpen kinderen om gezonde 
eigen keuzes te maken/weerbaar te zijn. 
De beroepskrachten zijn zich bewust van het belang van de kwaliteit van licht, lucht en geluid voor 

de –geestelijke en fysieke- gezondheid van kinderen, en gedragen zich daarnaar. 
Op de buitenschoolse opvang wordt zichtbaar aandacht besteed aan gezondheid, hygiëne en 
beweging. De kinderen mogen een keuze maken tussen tomatensoep of water tijdens het 

tafelmoment. Er worden crackers belegd met gezonde producten. De binnen- en buitspeelruimte is 
passend ingericht en de kinderen zijn in beweging. Zij mogen helpen tafeldekken, opruimen, 
inbrengen en meebeslissen. Daarnaast wijst de beroepskracht de kinderen op handen wassen voor 
en na het eten, na het buiten spelen en toiletbezoek. De meeste kinderen doen het uit zichzelf. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Website 

 Pedagogisch beleidsplan (Versie januari 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten gecontroleerd op het hebben van een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. De beroepskracht-kindratio en 
de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van een steekproef in de praktijk en uit de 
roosters en presentielijsten. 
  
Conclusie 
De BSO voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 

  
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De beroepskrachten van deze locatie zijn in het bezit van een geldig VOG. 
Tevens zijn er onlangs geen nieuwe beroepskrachten in dienst getreden, ook die voorwaarde is 
daarom niet beoordeeld. 

  
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten van deze locatie beschikken over een passende beroepskwalificatie 
conform de cao kinderopvang. 
  

 
Opvang in groepen 
 
Op de buitenschoolse opvang worden maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar 

opgevangen in één basisgroep. 
 

Volgens het LRKP mogen er maximaal 20 kinderen per dag naar de buitenschoolse opvang. In 
praktijk zijn op dinsdag en donderdag de drukste dagen. 
Uit een gesprek met de houder is gebleken dat de kindbezetting dagelijks verschilt: 
 
Op maandag komen er maximaal 6 kinderen; 
Op dinsdag komen er maximaal 14 kinderen; 
Op woensdag komen er maximaal 5 kinderen; 

Op donderdag komen er maximaal 20 kinderen waarvan zes kinderen naar de zwem BSO gaan; 
Op vrijdag komen er maximaal 10 kinderen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de dag van de inspectie worden er in één groep zes kinderen opgevangen door één 

beroepskracht. Dit voldoet aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen conform 
rekentool van www.1ratio.nl. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel is gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 

naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode kindermishandeling en de 
mogelijkheid om hiervan kennis te kunnen nemen. 
  
Conclusie: 
De BSO voldoet volledig aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot de meldcode. 
  

  
Meldcode kindermishandeling 
 
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de meldcode kindermishandeling welke is uitgegeven 

door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode is vertaald naar de eigen organisatie en 
voorzien van een sociale kaart. 
  

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van de meldcode kindermishandeling. De 
beroepskrachten weten hoe te handelen en zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid. De 
meldcode is besproken tijdens één van de werkoverleggen. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Sociale kaart 

 Meldcode kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 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 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) 

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

waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 

- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(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) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Blokkendoos 

Website : http://www.deblokkendoos.com 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Neemt deel aan pilot(s) 
Pilot(s) 

 
 

Herstelaanbod 
 

 

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 :  Hanane Chibani 

 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 12-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 29-05-2017 
Zienswijze houder : 30-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 01-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-06-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


