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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
Het doel van het onderzoek is om te bepalen of de aanvraag voor het ophogen van het 
kindaantal gehonoreerd kan worden. 
 
Achterin dit rapport is te lezen welke items zijn getoetst. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (bso) Beste Kinderopvang Langstraat is onderdeel van Beste BV 
kinderdagverblijf de Stalberg. Deze houder exploiteert drie kindercentra in de gemeente Venlo. 
  
De bso, die in 2015 haar deuren geopend heeft, is gehuisvest in basisschool De Koperwiek. De bso 
vormt samen met de basisschool een Integraal Kindercentrum (IKC). De directeur van de 
basisschool is tevens eindverantwoordelijk voor de bso. 
De manager van de bso is samen met de pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken. 
  
De kinderen kunnen gebruik maken van een aantal ruimtes op de begane grond en de eerste 
verdieping van het pand. In principe gebruikt men een aantal open speelruimtes (de pleinen) 
tussen de verschillende klaslokalen. Indien daar behoefte aan is, kan men gebruik maken van de 
lokalen van school. 
  
Alle kinderen die de bso bezoeken komen van basisschool De Koperwiek. 
  
De opvang vindt plaats in drie basisgroepen waarin de kinderen op grond van hun leeftijd zijn 
ingedeeld. Er zijn drie groepen van 20 kinderen. 
  
Op de bso vindt tevens voorschoolse opvang (vso) plaats. 
  
  
Bevindingen: 
Uit onderzoek op documenten én op locatie blijkt dat de aanvraag voor ophoging van 50 naar 60 
kinderen in het landelijk register gehonoreerd kan worden. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Beste Kinderopvang Langstraat te Venlo 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 
Binnen dit domein worden het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Pedagogisch beleid 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
In eerste instantie ontbreken twee onderdelen in het pedagogisch beleidsplan. De toezichthouder 
biedt de mogelijkheid tot overleg en overreding; dit geeft de houder de gelegenheid aanvullingen 
te geven. De houder maakt gebruik van deze mogelijkheid en levert de ontbrekende gegevens nog 
aan. 
  
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 

 de werkwijze, de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de bso-groepen 
 bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten 
 de wijze waarop kinderen kunnen wennen 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in de bso aanwezig is.  
 een beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang 

gedurende extra dagdelen 
  
Hiermee heeft de houder een pedagogisch beleidsplan dat voldoet aan de actuele wet- en 
regelgeving. 
  
Conclusie:  
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. J. Vervoort) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Beste Kinderopvang Langstraat te Venlo 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting’. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Binnenruimte 
 Buitenspeelruimte 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Binnenruimte 
 
De groepen maken gebruik van de 'pleinen' en hoeken in de gangzone en van multi-functionele 
ruimten en enkele klaslokalen. 
In het pedagogisch beleidsplan staat goed omschreven hoe de basisgroepen en de diverse ruimten 
gebruikt worden. 
  
De houder geeft de volgende vierkante meters door: 
  

  Plein en gangruimte klaslokaal Totaal ter beschikking 

Jonge kind unit 1-2 72,31 56,00 128,31 

Jonge kind unit 3-4 69,93 61,60 131,53 

Oudere kind unit 5-8 70,25 56,00 126,25 

Totale oppervlakte     386,09 

  
  
De binnenruimte is ten tijde van de inspectie ingericht. Er zijn diverse speelhoeken en er zijn spel- 
en speelmaterialen voor de verschillende leeftijden aanwezig. 
  
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Er is een aangrenzende buitenspeelruimte met voldoende vierkante meters voor 60 kinderen. De 
buitenspeelruimte is geheel omheind. Er is een zandbak en er staat een duikelrek. 
  
De bso maakt tevens gebruikt van speeltuin 'Hagerweike' die naast de school gelegen is. Onder 
begeleiding van een beroepskracht kunnen kinderen hier ook spelen. 
  
Er zijn voldoende vierkante meters voor de kinderen beschikbaar. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Plattegrond 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Beste Kinderopvang Langstraat te Venlo 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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Beste Kinderopvang Langstraat te Venlo 

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) 

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) 
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Beste Kinderopvang Langstraat te Venlo 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Beste Kinderopvang Langstraat 
Website : http://www.kinderdagverblijf-venlo.nl 
Aantal kindplaatsen : 50 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Beste BV Kinderdagverblijf de Stalberg 
Adres houder : Stalbergweg 113 
Postcode en plaats : 5913BL Venlo 
Website : www.kinderdagverblijf-venlo.nl 
KvK nummer : 14130849 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Bladel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Venlo 
Adres : Postbus 3434 
Postcode en plaats : 5902RK VENLO 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 17-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 09-11-2017 
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Beste Kinderopvang Langstraat te Venlo 

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. 
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