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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Oss heeft de GGD op 13 mei 2019 een nader onderzoek uitgevoerd 
bij kinderdagverblijf (kdv) Blokkendoos 

In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de reguliere inspectie, 24 januari 
2019, niet werd voldaan opnieuw bekeken.  
Het onderzoek heeft zich daarom gericht op het volgende domein: 
 
• pedagogisch klimaat. 
 
Conclusie nader onderzoek 13 mei 2019 

Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat de overtredingen zijn opgelost. Voor een nadere toelichting 

verwijs ik u naar het betreffende domein in het rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het pedagogisch klimaat worden het volgende onderdeel beoordeeld: 
 

• Voorschoolse Educatie 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Voorschoolse educatie 

 
Kwalificatie-eisen beroepskrachten 
Tijdens het jaarlijks onderzoek is gebleken dat één van de beroepskrachten die ingezet is op de VE 
(Voorschoolse Educatie)  groep niet beschikt over het taalniveau Nederlands, tenminste niveau 3F. 
 
Tijdens dit nader onderzoek is dit onderdeel opnieuw beoordeeld. Uit het rooster blijkt dat alle 

beroepskrachten, die ingezet worden op de VE groep bij kdv Blokkendoos, beschikken over het 
taalniveau Nederlands, tenminste 3F, op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen. 
 
Conclusie 
De overtreding uit de vorige inspectie is hersteld. 
 
  

Opleidingsplan Voorschoolse Educatie 
Tijdens het jaarlijks onderzoek is gebleken dat het opleidingsplan niet voldoet aan de gestelde 
eisen. Het onderhouden van de kennis van de beroepskrachten op de volgende onderdelen was te 
minimaal beschreven in het opleidingsplan:  
• het volgen van de ontwikkeling en het hierop afstemmen van het aanbod; 

• het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van het kind; 

• de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang. 
 
Tijdens dit nader onderzoek heeft de houder het opleidingsplan VE naar de toezichthouder 
toegestuurd en is dit onderdeel opnieuw beoordeeld. Hieruit is gebleken dat alle bovengenoemde 
onderdelen voldoende concreet zijn beschreven in het opleidingsplan.  
 
Conclusie 

De overtreding uit de vorige inspectie is hersteld. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Personeelsrooster (week 16, 18 en 19) 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie (schooljaar 2018-2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang De Blokkendoos 

Website : http://www.deblokkendoos.com 
Aantal kindplaatsen : 36 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
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 :  B. van der  Lee 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 

Planning 
Datum inspectie : 13-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 04-06-2019 

 
 
 
 
 
 
 

 


