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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 
een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 

waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 

Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (BSO) De Blokkendoos is gehuisvest in kindercentrum De Blokkendoos te 
Lithoijen. De BSO bevindt zich op de eerste verdieping van het pand en biedt opvang aan 
maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In dit pand verzorgt de Blokkendoos ook 
dagopvang aan twee groepen met maximaal 16 kinderen. Naast dit kindercentrum in Lithoijen 
heeft de Blokkendoos een sport BSO in Lith en een BSO in Oijen. 

 
Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren werd er voldaan aan de getoetste voorwaarden van de Wet Kinderopvang. 
 
Huidig onderzoek 
Op 15 oktober 2019 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden. Met ingang van 1 
januari 2019 zijn een aantal kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang gewijzigd op het gebied van de 

beroepskracht-kindratio, de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker en de meldcode 
kindermishandeling. Afhankelijk van het soort onderzoek worden deze nieuwe kwaliteitseisen 
meegenomen en beoordeeld. 
 
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 
• veiligheid en gezondheid.  
 
Bevindingen huidige inspectie 
Op 15 oktober 2019 is een bezoek gebracht aan BSO De Blokkendoos, locatie Lithoijen. Tijdens de 
inspectie is het herfstvakantie en zijn de BSO van Lithoijen en Oijen samengevoegd op de locatie 
van BSO de Blokkendoos in Lithoijen. Er zijn twee beroepskrachten aanwezig van de BSO Lithoijen 

en er is één vaste beroepskracht van BSO Oijen aanwezig. Op de dag van inspectie zijn er kinderen 
aanwezig in de leeftijd 4 tot 7 jaar. Voor kinderen van 7 tot 13 jaar wordt opvang geboden bij de 
sport BSO in Lith. 
Er heeft een observatie op de groep plaatsgevonden en er is gesproken met de aanwezige 
beroepskrachten en beleidsmedewerker. Er zijn ter plekke documenten ingezien. Op verzoek heeft 
de beleidsmedewerker een aantal documenten nagestuurd. 
 

De praktijk laat een ontspannen beeld zien, de kinderen vertonen allen betrokken spel. De 
interactie tussen beroepskrachten en kinderen en kinderen onderling is goed. Alle kinderen worden 
gezien. Er heerst een positieve en gezellige sfeer.  
 
Conclusie 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste 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 
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid; 
• Pedagogische praktijk.  
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 
 

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. 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
  

 

Pedagogisch beleid 

De Blokkendoos heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende 
pedagogische visie is beschreven. Binnen dit pedagogisch beleidsplan heeft de Blokkendoos een 
locatiespecifiek beleid beschreven voor BSO de Blokkendoos, Lithoijen. 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

pedagogisch beleid. De beroepskracht geeft aan dat de meest recente versie van het pedagogisch 
beleid op het ouderportaal staat. Het ouderportaal wordt door zowel ouders als beroepskrachten 
gebruikt. 
De pedagogisch beleidsmedewerker geeft aan dat het pedagogisch beleid één keer per jaar wordt 
geëvalueerd door de beleidsmedewerker en beroepskrachten en indien nodig aangepast. Daarnaast 
blijkt uit de toegestuurde agenda's en notulen van een teamoverleg BSO en een teamoverleg 

KDV/PO/BSO, dat het pedagogisch beleid besproken, geëvalueerd en indien nodig aangepast 
wordt. 
 
 
 
 

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 
de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op 15 oktober 2019, van 9.00u 
tot 9.30u, op de volgende momenten: 
• vrij spel; 

• brengen van kinderen door ouders; 
• tafel moment; 

• gezamenlijk spel aan tafel. 
 
Emotionele veiligheid 
Ouders mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en ophalen. Beroepskrachten nemen 
actief informatie in ontvangst bij het brengen, en dragen actief informatie over bij het ophalen. Elk 

kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste en 
persoonlijke manier. De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact 
met kinderen. Zij hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om cq horen bij 
lichamelijk contact (troosten, op schoot nemen, aanhalen, arm om de schouder). Bij iedere vorm 
van fysieke intimiteit laat de beroepskracht zich leiden door de reactie van het kind. Bijvoorbeeld: 
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tijdens het brengen door de moeder, is een kind verdrietig. De beroepskracht neemt het kind over 
van de moeder en bespreekt met moeder wat er aan de hand is. Bij het afscheid nemen legt de 

beroepskracht de aandacht naar het kind. Met het kind op de arm gaan ze samen moeder 
uitzwaaien. Ondertussen vertelt de beroepskracht wat ze die dag gaan doen. "We gaan allemaal 
leuke dingen doen, zoals wandelen!", zegt de beroepskracht. Vervolgens laat de beroepskracht het 

kind kiezen waar ze mee wil spelen. 
 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten op passende wijze aan op de situatie en/of de 
vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. Bijvoorbeeld: tijdens het vrij spel sluit de 
beroepskracht aan bij een groep jongens die aan tafel met lego spelen. De beroepskracht gaat in 
gesprek over het vakantieprogramma. Ze vraagt: "Weten jullie wat we allemaal gaan doen deze 

week?". De kinderen zeggen dat ze dat wel weten. Daarna vraagt de beroepskracht naar de 
activiteiten en hoe ze het te weten zijn gekomen. De kinderen en beroepskracht luisteren naar 
elkaar. 
 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. De beroepskrachten houden rekening met 

de onzekerheid, onhandigheid of overgevoeligheid die past bij de overgang van ‘middenbouw-

schoolkind’ naar pre-puber en sluiten hier op een respectvolle manier op aan met hun reacties. 
Tijdens de inspectie komt een kind later binnen. De beroepskracht vraagt hoe het met hem gaat. 
Het kind sluit niet meteen aan bij de groepsactiviteit aan tafel. De beroepskracht ziet dit en zegt 
tegen het kind: "Ga nog maar even spelen" en het kind gaat aan de legotafel spelen. De 
beroepskracht zegt tegen een andere beroepskracht dat ze een afspraak met het kind heeft 
gemaakt. "Hij gaat eerst kort zelf spelen en komt aan tafel wanneer hij er klaar voor is". Na korte 

tijd komt het kind naar de tafel waar de kinderen aan zitten, om te kijken bij de groepsactiviteit. 
 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. Tijdens het tafelmoment vertelt de beroepskracht 
wat het programma van de dag is. Wanneer de beroepskracht vertelt dat ze een herfstwandeling 
gaan maken, juichen de kinderen. 
 

Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het 
biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor flexibiliteit voor onvoorziene situaties, uitloop 
van geplande activiteiten of voorkeur-activiteiten van kinderen. Tijdens de inspectie is het 
herfstvakantie. Bij BSO de Blokkendoos hebben ze een vakantieprogramma gemaakt. Hierin zijn 

diverse activiteiten opgenomen, met ruimte voor actieve, creatieve en rustige activiteiten. Op de 
dag van de inspectie maakt de groep een herfstwandeling en later op de dag gaan ze bakken. Er 

zijn ook activiteiten bedacht voor als het regent. Bij het maken van het vakantieprogramma wordt 
rekening gehouden met voorkeuren van kinderen en ideeën van beroepskrachten.  
 
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur 
en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. De 
beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bijv. fantasie- en rollenspel, 

ontdekken, sport, natuur). Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel, zowel 
op groepsniveau als voor individuele kinderen. Het programma bestaat uit vrij spel en 
gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel 
rustmomenten als actieve uitdaging. Bijvoorbeeld: op de dag van de inspectie gaat de BSO naar 
buiten voor een herfstwandeling. Tijdens de wandeling verzamelen ze materiaal uit de natuur, 
zoals bladeren, eikels en dennenappels. Later op de dag gaan ze buitenspelen. Mocht het regenen, 
dan hebben ze de gymzaal tot hun beschikking. Tijdens het buitenspelen wordt de groep in tweeën 

gesplitst. Één groep gaat buitenspelen (of naar de gymzaal), terwijl de andere groep binnen egels 
gaat bakken. Na een tijd worden de groepen omgewisseld, zodat alle kinderen beide activiteiten 

hebben gedaan. 
 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het 
kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. De beroepskrachten geven duidelijke 

informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de situatie is voor kinderen 
inzichtelijk. De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te 
praten, naar elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij 
aan de wederzijdse relatie en interactie. Bijvoorbeeld: aan tafel wordt het spel 'ik zie ik zie wat jij 
niet ziet' gespeeld. De kinderen spelen het met zijn allen samen, op aanwijzingen van de 
beroepskrachten. Wanneer de beroepskracht het spel uit legt, praten een aantal kinderen er 
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doorheen. "Mag ik even vertellen?", vraagt de beroepskracht. Daarna zijn de kinderen stil en 
luisteren naar de uitleg. De kinderen steken hun handen op en wachten tot ze gekozen worden. De 

beroepskrachten springen bij wanneer het spel te lang duurt. "Het is tijd voor een hint. Is het 
binnen of buiten?", zegt de beroepskracht om de andere kinderen te helpen bij het raden. "Er 
mogen nog twee kinderen raden, dan moet A. vertellen wat het was", zegt de beroepskracht als 

het gekozen ding niet geraden wordt. 
 
Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en leeftijdsgroepen. Er 
is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn 
(enkele) specifieke speelhoeken/-gebieden. Bijvoorbeeld: er is een legotafel, speelmat en chillhoek. 
Spelmateriaal is gevarieerd: lego, spelletjes en speelhuizen. Het spelmateriaal zit in bakken, welke 
makkelijk toegankelijk zijn voor de kinderen. 

 
Sociale competentie 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen, bijvoorbeeld het gezamenlijk spelen van 'ik zie ik zie wat jij niet ziet'.  
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en 
waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de betrokkenheid en 

deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het 

individuele kind. Bijvoorbeeld: na 'ik zie ik zie wat jij niet ziet' wordt er nog een spel gespeeld. De 
kinderen moeten een zin in elkaars oor fluisteren en het laatste kind moet vertellen wat hij 
gehoord heeft. Wanneer het laatste kind het goed vertelt zegt de beroepskracht: "Ik vind het knap 
dat je het hebt goede woord hebt, dan hebben dus alle kinderen het goed doorgegeven". 
 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Tijdens de inspectie hangt er een gezellige maar rustige sfeer in de groep. 
De ruimte oogt rustig en overzichtelijk, maar heeft een huiselijke en gezellige sfeer. Kinderen 
spelen ontspannen in kleine groepen en er worden geen kinderen buitengesloten. Beroepskrachten 
sluiten wisselend aan bij de groepen kinderen. Hierbij gaan ze in gesprek met elkaar. Er worden 
verhalen verteld en grapjes gemaakt.  
 

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. Bijvoorbeeld: aan het einde van 
vrij spel wordt er opgeruimd. Kinderen wordt gevraagd om specifiek materiaal op te ruimen. "B., 

ruim jij dit even op? Jij weet waar het ligt", zegt de beroepskracht. Wanneer het kind het heeft 
opgeruimd, krijgt hij een compliment van de beroepskracht. 

 
Overdracht van normen en waarden 
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 
hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren. 
Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen. Bijvoorbeeld: een kind dat 
moeite heeft met de start op de BSO, krijgt de ruimte om eerst individueel te spelen voordat hij 
aan sluit bij het groepsspel.  

 
In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig (pictogram, woord, slogan, lijstje) 
waardoor kinderen weten welke afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele ruimte gelden. 
Aan de muur bij BSO de Blokkendoos hangt een bord met "Op de BSO...", waar regels en 
omgangsnormen staan. Op het prikbord hangen de huisregels. 
De ruimte is voor kinderen hun eigen en vertrouwde omgeving. Op BSO de Blokkendoos bewegen 
de kinderen vrij door de ruimte en weten spelmateriaal te vinden. 

 
De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en 

collega's. De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de 
omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken 
samen. Ze zijn (meestal) consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. De 
beroepskrachten communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze. Beroepskrachten 

treden op een professionele manier op in de omgang met andere volwassenen, zoals collega's en 
ouders. Zij gaan respectvol met collega's en ouders om, zijn vriendelijk, luisteren en tonen begrip 
en betrokkenheid. Bijvoorbeeld: beroepskrachten betrekken elkaar en vullen elkaar aan. Omdat de 
beroepskrachten willen beginnen met de herfstwandeling, wachten ze tot alle kinderen zijn 
gebracht. Na verloop van tijd zijn alle kinderen er, op één na. De beroepskrachten overleggen met 
elkaar wat ze zullen doen. Een beroepskracht belt de ouders op, om te vragen of het kind komt en 
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hoe laat, zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Ouder geeft aan dat ze onderweg zijn. Korte 
tijd daarna komt het kind binnen en kunnen ze beginnen met de wandeling. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten en beleidsmedewerker) 
• Observatie(s) (15-10-2019, 9.00u tot 9.30u) 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid- en Werkplan De Blokkendoos, versie 2019-02) 
• Notulen teamoverleg (teamoverleg - BSO d.d. 21-02-2019, teamoverleg - KDV/PO/BSO d.d. 

07-05-2019) 
 

Personeel en groepen 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• Opleidingseisen; 
• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
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. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De 
steekproef bestaat uit de houder en de tijdens de inspectie aanwezige beroepskrachten en 
beleidsmedewerker. Deze personen zijn allen ingeschreven in het personenregister kinderopvang 
met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder gekoppeld aan de organisatie. 

 
 

Opleidingseisen 

De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De diploma's van de 
aanwezige beroepskrachten en beleidsmedewerker zijn bij een eerdere steekproef ingezien. Deze 
personen beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 

 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

Op basis van de bevindingen tijdens de huidige inspectie blijkt dat de verhouding tussen het aantal 

beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met 
de daaraan gestelde eisen.  
 
Onderstaand worden de bevindingen weergegeven: 

Datum Aantal 
kinderen 

Leeftijd 
kinderen 

Ingezette 
beroepskrachten 

Benodigde 
beroepskrachten 

Voldoet 
wel/niet 

 15-10-
2019 

 17 4-7 jaar  3  2  wel 

 
Van de periode 30 september 2019 t/m 11 oktober 2019 zijn de kind-presentielijsten en de 

personeelsroosters opgestuurd. Uit de kind-presentielijsten en de personeelsroosters blijkt dat er in 
deze periode voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen 
(beroepskracht-kindratio). 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op de buitenschoolse opvang worden maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar 
opgevangen in één basisgroep. 

 
Tijdens de inspectie is het herfstvakantie en is de BSO Oijen samengevoegd met BSO Lithoijen, op 
de locatie van BSO Lithoijen. Er wordt opvang geboden aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 7 jaar. Voor kinderen van 7 tot 13 jaar wordt tijdens de vakanties opvang geboden bij de 
sport BSO in Lith. Er is zowel een vaste beroepskracht aanwezig van BSO Lithoijen als van BSO 
Oijen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten en beleidsmedewerker) 
• Observatie(s) (15-10-2019, 9.00u tot 9.30u) 
• Personen Register Kinderopvang 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten (30 september 2019 t/m 11 oktober 2019) 

• Personeelsrooster (30 september 2019 t/m 11 oktober 2019) 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid;  
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. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
  

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De Blokkendoos heeft een algemeen veiligheid- en 
gezondheid beleid, waarin elk onderdeel per locatie is omschreven.  
 
Beleid 

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 
risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. De houder zorgt ervoor dat 
het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het beleid is op locatie in te zien. 
Daarnaast staat het veiligheids- en gezondheidsbeleid op het ouderportaal. 

 
Cyclisch proces  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Beroepskrachten dienen het veiligheids- en gezondheidsbeleid te 
lezen. De beleidsmedewerker geeft aan dat zij regelmatig de beroepskrachten in de praktijk 
observeert en gesprekken voert met de beroepskrachten om te controleren of de beroepskrachten 

werken volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Uit interviews met de beroepskrachten blijkt 

dat zij op de hoogte zijn van het beleid. 
Uit de toegestuurde documenten blijkt het beleid actueel te zijn en dat er passende maatregelen 
worden genomen. De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een 
continu proces is van actualiseren, evalueren en implementeren.  
 
Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt dat men in de praktijk passende maatregelen 
neemt. Tijdens de inspectie gaan de beroepskrachten met de kinderen een herfstwandeling maken. 

De beroepskrachten nemen een EHBO-doosje en een presentielijst mee. Daarnaast dragen alle 
beroepskrachten en kinderen hesjes. 
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Eerste hulp aan kinderen 

De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 
De steekproef bestaat uit de personeelsroosters van de periode 30 september 2019 t/m 11 oktober 
2019. Uit de steekproef blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat gedurende de opvang ten 

minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is. 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten en beleidsmedewerker) 
• Observatie(s) (15-10-2019, 9.00u tot 9.30u) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheids- en gezondheidsbeleid Kinderopvang De 

Blokkendoos, 1-9-2019) 
• Personeelsrooster (30 september 2019 t/m 11 oktober 2019) 
• Notulen teamoverleg (teamoverleg - BSO d.d. 21-02-2019, teamoverleg - KDV/PO/BSO d.d. 

07-05-2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 

kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9b Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 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. de Graaf 

  

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

Planning 
Datum inspectie : 15-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 29-10-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-10-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-11-2019 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 


