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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
  
Het betreft in deze een documentenonderzoek waarvoor de locatie waarvanuit het gastouderbureau 

wordt geëxploiteerd niet wordt bezocht. 

 
Beschouwing 
  

Dit onderzoek voor registratie heeft plaatsgevonden om advies te geven aan de gemeente Oss of 
Gastouderbureau De Blokkendoos al dan niet in het landelijk register kinderopvang en 
peuterspeelzalen opgenomen kan worden. 
  

Om tot een advies te komen is beoordeeld in hoeverre Gastouderbureau De Blokkendoos voldoet 
aan de regelgeving kinderopvang, gebaseerd op de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen  
Peuterspeelzalen (WKKP). 
  
  
Het onderzoek voor registratie 

 
Dit betreft een administratief onderzoek waarbij een aantal documenten worden beoordeeld. 
Wanneer alle documenten voldoen aan de wettelijke eisen wordt er een positief advies gegeven 
aan de desbetreffende gemeente om het gastouderbureau op te nemen in het landelijk register 

kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  
Binnen 3 maanden na exploitatie wordt er een onderzoek bij het gastouderbureau gepland, waarbij 

de andere domeinen worden beoordeeld en wordt er een steekproef genomen uit dossiers van de 
aangesloten gastouders. 
  
Overleg en overreding (O&O) 
 
Tijdens het onderzoek is er O&O toegepast op de volgende punten: 
- Verklaring omtrent het gedrag houder 

- Pedagogisch beleidsplan 
 
Conclusie 
 

Het advies aan de gemeente Oss is om Gastouderbureau De Blokkendoos op te nemen in het 
landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen, omdat uit het onderzoek voor registratie blijkt 

dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. 
  
  
Voor verdere informatie verwijs ik u naar de inhoud van het rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang 

 
Op verzoek van de gemeente Oss is er een onderzoek voor registratie uitgevoerd om vast te stellen 
of Gastouderbureau De Blokkendoos opgenomen kan worden in het landelijk register kinderopvang 
en peuterspeelzalen. 
  

Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 
 

Handhaving 
De toezichthouder stelt vast dat er geen handhaving loopt tegen de houder van het 
gastouderbureau en kindercentrum. 
  
Recidive van eerder geconstateerde 

De voorwaarde met betrekking tot recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen is niet 
beoordeeld omdat deze voorwaarde niet van toepassing is. 
  
Conclusie 
Er loopt geen handhaving tegen de houder. 
 
Gastouderbureau in de zin van de wet 

 
Uit het pedagogisch beleidsplan blijkt dat het gastouderbureau de kassiersfunctie heeft. 

 
Het gastouderbureau draagt zorg voor begeleiding van gastouders en bemiddeling tussen vraag 
ouder en gastouder. 
  

Conclusie 
Het gastouderbureau handelt in de zin van de wet. 
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Pedagogisch beleid 

 
Pedagogisch beleidsplan 

De toezichthouder heeft overleg en overreding toegepast op het pedagogisch beleidsplan. 
 
De houder van het gastouderbureau heeft binnen de afgesproken termijn het pedagogisch 
beleidsplan aangepast.  De tweede versie van het pedagogisch beleidsplan is beoordeeld. 
  
Pedagogisch beleidsplan 

 
Pedagogisch beleidsplan 
In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen: 

  
> De visie van het gastouderbureau. 
  
> Het waarborgen van de emotionele veiligheid. 

> De mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke- en sociale competentie. 
> De overdracht van waarden en normen. 
  
> De leeftijdsopbouw en aantallen van de op te vangen kinderen. 
            Opmerking; de beschrijving van de leeftijdsopbouw en aantallen is minimaal   
            weergegeven. Een aanvullende uitleg bij deze korte opsomming wordt aanbevolen. 
  

 > De eisen die gesteld worden aan de opvanglocatie. 
  
Conclusie 

Aan de beoordeelde voorwaarde wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder gastouderbureau 

  
Pedagogisch beleidsplan (juni 2014 (tweede versie, ontvangen oktober 2014, datum is niet 
aangepast in document)) 
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Personeel 

 
Op de verklaring omtrent het gedrag van de houder als onderdeel van de aanvraag tot exploitatie 

is overleg en overreding toegepast. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Conclusie 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder en van de bemiddelingsmedewerkster voldoet aan 

de 
wettelijke eisen en valt binnen de continue screening. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder gastouderbureau 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Ouderrecht 

 
  

Informatie 
 
In de bemiddelingsovereenkomst ouders(s) wordt aangegeven dat de ouder aan het 
gastouderbureau een maandelijkse bureauvergoeding verschuldigd is. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
voorbeeld bemiddelingsovereenkomst ouder(s) 
 

 



 

8 van 11 

Definitief inspectierapport gastouderbureau onderzoek voor registratie 13-10-2014 
De Blokkendoos te LITHOIJEN 

 

Inspectie-items 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang 

Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 

vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gastouderbureau in de zin van de wet 

Het gastouderbureau is een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door 
tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt. 
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende 
visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 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 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de leeftijdsopbouw en 
aantallen van de kinderen die door een gastouder worden opgevangen. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub b Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die gesteld worden 
aan de adressen waar opvang plaatsvindt. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub c en lid 2 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder van het gastouderbureau overgelegd. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van 
de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.56b lid 3 en 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Blokkendoos 

Website : http://www.gobdeblokkendoos.com 
Vestigingsnummer KvK : 000004969154 
Aantal kindplaatsen :  
 
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 : 13-10-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 13-10-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-10-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 16-10-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-10-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 06-11-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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. 

 
 

 

 


