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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 

Sport BSO De Blokkendoos is eind augustus 2015 van start gegaan en vangt kinderen op in de 
leeftijd van 7 tot 13 jaar. 

De jongere kinderen (4-7 jaar) worden bij BSO De Blokkendoos in Lithoijen opgevangen. 

De Sport BSO bevindt zich op het sportcomplex De Akkeren, de voetbalvereniging van Lith. De 
BSO is op dinsdag en donderdag geopend. 

  

Inspectiegeschiedenis 

2015 
Onderzoek voor en na registratie: opname in het landelijk register kinderopvang; geen 

overtredingen. 

  
2016 

6 december 2016: jaarlijks onderzoek; geen overtredingen. 

  
Inspectie 7 december 2017 

Het inspectiebezoek is goed verlopen. De BSO is gericht op buitenactiviteiten. Op de dag van de 

inspectie was het slecht weer, waardoor er binnen gespeeld werd. De ruimte werd hierop 
aangepast door diverse beweegspelletjes te organiseren. Daarnaast was er ruimte om te knutselen 

of met de strijkkralen te werken. 

  
De houder is in de gelegenheid gesteld om een aantal documenten na te sturen zoals het 

pedagogisch beleidsplan, datum indiensttreding van een nieuwe beroepskracht en de protocollen 

en huisregels. 

  
Conclusie 

Het centrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 

  
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 

 

In dit domein is beoordeeld of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch 
plan. Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de 

groep. Het oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door 

gesprekken met de beroepskrachten. 
  

Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 

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 onderzoek  
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 

en/of werkplan. 

  
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. 

  

  
Pedagogische praktijk 

  

  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

 

 communiceren met de kinderen; de beroepskrachten zijn bekend met de kinderen, zij kennen 
de kinderen bij naam en hebben steeds gesprekjes met hen. 

 

 vertrouwde relaties met de kinderen; er is te zien dat kinderen elkaar goed kennen, zij zoeken 
elkaar op en spelen samen. De beroepskrachten reageren op de kinderen, en geven regelmatig 

complimentjes. 

 

 er heerst een ontspannen, open sfeer op de groep; de sfeer op de groep is goed, de kinderen 
zijn in wisselende samenstellingen met elkaar aan het spelen. Het welbevinden van de 

kinderen is goed, dit is zichtbaar doordat zij ontspannen met elkaar spelen. 

 

 vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes; op deze locatie wordt opvang geboden 

op dinsdag en donderdag. Er zijn vaste beroepskrachten aanwezig en een vaste groep 
kinderen. 

  

 informatieoverdracht en -uitwisseling; op het moment dat ouders hun kind(eren) komen halen 

vinden er gesprekjes plaats over hoe het gegaan is en of er bijzonderheden zijn. 
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De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

 

 ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van (individuele kinderen); doordat het slecht 

weer is kan er niet buiten gesport worden. De kinderen krijgen activiteiten aangeboden zoals 
tafeltennissen. Ook worden er stoelen bij elkaar gezet en hierop wordt een mat gelegd, zodat 

kinderen hierover heen kunnen kruipen. Daarnaast is een groepje kinderen bezig met de 

strijkkralen. Een van de beroepskracht zit hierbij een ondersteunt de kinderen waar nodig. 
 

 wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen; de beroepskracht 

reageert op vragen van kinderen, ook wordt er geluisterd als kinderen wat willen vertellen. De 
beroepskracht geeft duidelijke informatie van wat er gaat gebeuren en wat er verwacht wordt 

van de kinderen, zoals samen iets drinken en eten aan tafel. 

 
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 

 

 ondersteunen kinderen in onderlinge interactie; de activiteiten zijn er op gericht om samen te 

spelen. Tijdens het eten krijgen de kinderen de gelegenheid om te vertellen wat het leukste 
cadeau is wat zijn van Sinterklaas hebben gekregen. De beroepskracht houdt in de gaten of 

kinderen allemaal de gelegenheid krijgen om wat te vertellen, en stimuleert de kinderen om 

naar elkaar te luisteren. De beroepskracht spreekt een kind aan door te zeggen: A, volgens mij 
is B aan het vertellen, we hebben net naar jou geluisterd, wil je nu ook naar B luisteren? 

 

 deel van de groep; er worden momenten gecreëerd waarin het samen een groep zijn wordt 
onderstreept, zoals met zijn allen samen aan tafel om te eten/drinken. De beroepskrachten 

moedigen gesprekjes tussen de kinderen onderling aan tijdens het eten. 

  
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 

  

 afspraken en regels; gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn; de beroepskracht 

grijpt waar nodig in en spreekt kinderen aan op hun gedrag. Daarnaast zijn er regels 
bijvoorbeeld handen wassen voor het eten. 

  

  
Conclusie 

Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de 4 pedagogische basisdoelen 

tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd. 
  

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (2 beroepskrachten op locatie) 

 Observaties (tijdens het vrij spel en het eten en drinken) 

 Pedagogisch werkplan (opgevraagd) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit onderdeel is onderzocht of de beroepskrachten een geldige verklaring omtrent het 

gedrag (VOG) en een passend diploma hebben. Ook is gecontroleerd of men voldoet aan de 
gestelde eisen wat betreft de opvang in groepen en de beroepskracht-kindratio. 

  

Het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 
stamgroepen. 

  

  
Verklaring omtrent het gedrag 

 

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag en beroepskwalificaties is gebaseerd op een 
steekproef. De steekproef bestond uit een de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie. 

  

Een beroepskracht is recentelijk in dienst getreden. De verklaring omtrent gedrag is voor aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overlegd is niet ouder dan twee maanden. 
  

  

Passende beroepskwalificatie 
 

Beiden beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 

 
 

Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in een basisgroep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7 -12 jaar. 

  

Tijdens de inspectie bleef een vriendje spelen van een van de kinderen. De beroepskracht gaf aan 

dat dit alleen plaatsvindt als de beroepskracht-kindratio dit toelaat. Onduidelijk was of hier 
afspraken over vastgelegd zijn.  

Hierop is contact geweest met de locatiemanager; afspraken zijn beschreven in het document 

protocollen en huisregels. Hierin staat de procedure en de voorwaarden waaronder het spelen van 
vriendjes plaats kan vinden. De houder dient zorg te dragen dat beroepskrachten op de hoogte zijn 

van deze afspraken. 

 
 

Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens de inspectie zijn 13 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. 

Op dinsdag 5 december zijn 13 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. 

  
Bovenstaand voldoet aan de beroepskracht-kindratio. 

Afwijken van de beroepskracht-kindratio vindt niet plaats. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (2 beroepskrachten op locatie) 

 Observaties (tijdens het vrij spel en het eten en drinken) 

 Protocol (Protocollen en huisregels kinderopvang de Blokkendoos oktober 2017) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten (van nieuwe beroepskracht) 

 Arbeidscontracten (van nieuwe beroepskracht) 
 Presentielijsten (week 49) 

 Personeelsrooster (week 49) 

 Mail met informatie van locatieverantwoordelijke 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

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

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

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

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



8 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-12-2017 

Sport BSO de Blokkendoos te Lith 

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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Sport BSO de Blokkendoos 

Website : http://www.deblokkendoos.com 
Aantal kindplaatsen : 20 

 

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 :  C. van  Hulst 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 

Planning 

Datum inspectie : 07-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 19-12-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 20-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 10-01-2018 
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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. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


