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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 
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. Dit is de voetbalvereniging van Lith. 
  
Inspectiegeschiedenis 
2015 augustus - Onderzoek voor registratie 

2015 december - Onderzoek na registratie 
  
Inspectie 6 december 2016 

Op dinsdag 6 december heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden bij Sport BSO de 
Blokkendoos in Lith 
In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met 
aandachtspunten uit vorige inspecties. 
  
Conclusie 
Na het bezoek aan de locatie en het beoordelen van de documenten is gebleken dat 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 

 
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. 
  
Conclusie: Het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden van het onderdeel 

pedagogisch klimaat. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
In het beleidsplan wordt beschreven: 
  

• de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
• 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. 
• in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw 

van de basisgroep. 
• in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep 
verlaten. 
• bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen wordt aantoonbaar extra aandacht besteed 
aan de omgang met de basisgroep. 
• in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 
ondersteund door andere volwassenen. 

• in duidelijke en observeerbare termen 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 basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
• het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
 
 

Pedagogische praktijk 
 
Inleiding 
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden 
en/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(en). 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. 
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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. 

  
Het bieden van emotionele veiligheid 

  
Individuele aandacht 
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 
een ongedwongen manier om met ieder kind.  

  
Steun krijgen 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. Het kind mag zelf beslissen of ze wel of niet 
mee doen met het aangeboden spel. Wel geeft de beroepskracht aan dat zij haar best doet om alle 
kinderen te betrekken in het groepsspel. 
De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de beroepskrachten. De kinderen 

schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of steun nodig hebben, de kinderen komen naar haar 
toe als zij iets niet weten of iets anders willen gaan doen. 
  

Energie en sfeer 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. 
  

Emotie/ empathie 
Kinderen reageren op elkaars emoties. Zij delen elkaars blijheid als er iets leuk is, boosheid bij 
onrecht, verdriet bij pijn. 
  
Overgangen 
De overgang naar een nieuwe groep verloopt geleidelijk; kinderen worden hierop voorbereid 

door vooraf een bezoekje aan nieuwe groep te brengen en kennis te maken met de beroepskracht 
van nieuwe groep. Het gaat hier in de meeste gevallen over de overstap van BSO de Blokkendoos 
in Lithoijen naar de 7+ sport BSO in Lith. 

  
De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties  
  
Vrije tijd / ontspanning 

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen of schooldrukte af te reageren. Zij 
kunnen voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. De 
buitenruimte, waaronder sportvelden en een speeltuintje, bieden volop ruimte en gelegenheid om 
te rennen en te spelen. Doordat de speelruimtes buiten direct grenzen aan de leefruimte van de 
BSO en er veel ramen in het pand zitten, heeft de beroepskracht gemakkelijk zicht op de kinderen 
die buiten zijn. 
  

Verrijken 
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. 
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even 

deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. 
Er wordt buiten een groepsspel gespeeld; pokemon levend stratego, waarbij de beroepskracht er 
voor zorgt dat de kinderen zich aan de regels van het spel houden en ze, de binnen die grenzen, 

ruimte aan de kinderen geeft om te spelen. 
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De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
  
Participatie / kinderinspraak  
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 

waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 
  
Samen spelen samen leren  
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars kennis en 
kunde. 
  

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. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. A. Kocken) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (15.30 - 16.30) 
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Personeel en groepen 

 
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.  
 
Conclusie: aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag en beroepskwalificaties is gebaseerd op een 
steekproef. Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het 
gedrag, die voldoen aan de wettelijke eisen. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 

Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in een basisgroep. 

Er worden maximaal 20 kinderen opgevangen. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van inspectie zijn er 8 kinderen en 1 beroepskracht bij de BSO. De verhouding kinderen-
beroepskrachten voldoet hiermee aan de hieraan gestelde eisen. 
  
Uit de aanwezigheidslijsten en personeelsbezetting van de maand november blijkt dat er op al deze 
dagen aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan. 

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

 Interview (beroepskracht) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (Eerder beoordeeld) 
 Diploma's beroepskrachten (Eerder beoordeeld) 
 Plaatsingslijsten 

 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. 
  
Ook is binnen dit onderdeel gekeken naar de meldcode kindermishandeling. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in juni 2016 door de manager. De 

inventarisatie is aanwezig op de locatie. 
  
De risico-inventarisaties hebben betrekking op de situatie bij de huidige inspectie. De risico-
inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle 

specifieke onderdelen.  
 
Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. 
  
  
  
 

 
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. 

 
Alle beroepskrachten volgen om het jaar een opleiding meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld bij de online aanbieder The Next Page. 
Daarnaast wordt de meldcode jaarlijks tijdens een teamoverleg besproken. 
 
 
 

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

 Interview (beroepskracht) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 

 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Per aanwezig kind dient in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte 
binnenspeelruimte beschikbaar. 
 

Deze Sport BSO maakt voor de opvang van de kinderen gebruik van de kantine van 
Voetbalvereniging NLC '03 in Lith. 
Deze ruimte is tijdens de opvanguren permanent beschikbaar en wordt tijdens deze uren niet 

opeen andere manier of door andere personen gebruikt. 
 
Het oppervlak bedraagt: 8 m x 12 m: 96 m². 
Met de opvang van maximaal 20 kinderen is er per kind 4.8 m² speelruimte beschikbaar. 

 
In de ruimte staan stoelen en tafels, daarnaast is er een tafeltennistafel opgebouwd en staat er een 
multifunctionele bank waar kinderen op kunnen hangen. 
 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
Grenzend aan de binnenruimte is er een voetbalveld permanent beschikbaar voor de kinderen van 
de buitenschoolse opvang waar dagelijks activiteiten plaats (kunnen) vinden. 

Ook is er een speeltuin aangelegd waar de kinderen kunnen klimmen en klauteren. 
 
Het terrein van de voetbalclub is tijdens de opvanguren met een hek af te sluiten voor 

onbevoegden. 
 
Voor de BSO is er spelmateriaal aanwezig, zoals ballen of hockeysticks. 
Daarnaast wordt er in overleg met de leiding van de voetbalvereniging gebruik gemaakt van 
materiaal wat al voorhanden is bij de club. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Observaties (15.30 - 16.30) 
 GGD rapport  
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Ouderrecht 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 

informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
 
Conclusie: Aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot ouderrecht wordt voldaan. 
  
 
Informatie 

 
De houder informeert de ouders door informatie op de website van De Blokkendoos te plaatsen. De 
informatie is actueel. 

Bij het tabblad agenda en download staat onder andere de folder over de BSO voor zowel kinderen 
als ouders. 
  
Het beleidsplan is niet op de site geplaatst, wel wordt aangegeven dat er naar een inkijkexemplaar 

gevraagd kan worden. 
  
Het inspectierapport is op de website geplaatst. 
  
De klachtenregeling staat op de site. 
Hierin wordt de interne klachtenregeling beschreven. Het klachtenformulier is voor ouders te 
downloaden. 

De verwijzing naar het Klachtenloket (voorportaal voor de geschillencommissie) en 
geschillencommissie komt duidelijk naar voren in de klachtenregeling. 
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Overzicht getoetste 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 1 en 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 basisgroep. 
(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 basisgroep 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) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 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 basisgroep 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) 

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) 
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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 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 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 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 

ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 

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) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 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) 



 

14 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-12-2016 
Sport BSO de Blokkendoos te Lith 

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) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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

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 8 lid 2 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 2 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 2 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte 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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

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 ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 :  P. Streppel 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-12-2016 

Opstellen concept inspectierapport : 28-12-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 03-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 26-01-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


