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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het 
model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het 
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
  
Daarnaast zijn binnen deze inspectie kwaliteitseisen vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit 
Kinderopvang meegenomen. 
  
De itemlijst achterin dit rapport geeft inzicht in welke items onderdeel zijn van deze inspectie. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde jaarlijks onderzoek. Na de feiten 
over het kindercentrum volgen de inspectiegeschiedenis en de belangrijkste bevindingen. Deze 
worden in het rapport per voorwaarde uitgewerkt. 
 
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) De Buitenkans: 
BSO De Buitenkans is onderdeel van de Stichting Istia en gevestigd in basisschool Rudolf Steiner 
Educare te Venlo. Naast de buitenschoolse opvang is er op deze vestiging van Stichting Istia ook 
een kinderdagverblijf met peutergroep gevestigd.   
 
Inspectiegeschiedenis: 
 14-06-2016: jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd; 
 08-08-2017: jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd; 
 13-11-2018: incidenteel onderzoek. Positief advies voor ophoging van 30 naar 44 

kindplaatsen; 
 13-11-2018: jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Op basis van het huidige onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat 
BSO De Buitenkans wederom aan alle in dit rapport getoetste voorwaarden uit de Wet 
kinderopvang voldoet.  
 
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst:  
 
 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk  
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert voor de BSO een pedagogisch beleidsplan en een locatiespecifiek werkplan. Het 
aangeleverde pedagogisch werkplan is gedateerd op april 2019. De houder stimuleert actief dat er 
op de werkvloer volgens het werkplan wordt gewerkt. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 

Pedagogische praktijk 

De pedagogische praktijk wordt tijdens dit onderzoek niet beoordeeld. Een oordeel zal op een later 
moment plaatsvinden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan (Deel II b Werkplan Rudolf Steiner Educare BSO De Buitenkans) 
 

Personeel en groepen 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst:  
 
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Alle acht op deze voorziening werkzame beroepskrachten en twee stagiaires die worden ingezet, 
zijn in het personenregister kinderopvang ingeschreven met een geldige verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) en gekoppeld aan de houder. 
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Pedagogisch beleidsmedewerker-coach 
De pedagogisch beleidsmedewerker-coach is ook in het personenregister kinderopvang 
ingeschreven met een geldige VOG en gekoppeld aan de houder. 
 
Bestuurder(s) 
De vier bestuurders zijn in het personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent 
het gedrag ingeschreven en gekoppeld aan de houder. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
 

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

Beroepskwalificatie pedagogisch medewerker(s) 
De op deze voorziening werkzame acht beroepskrachten beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De Pedagogisch beleidsmedewerker/coach van de organisatie zegt ruime ervaring te hebben als 
pedagogisch coach. Ook heeft zij opleidingen gevolgd in deze richting en is zij pedagogisch 
geschoold op HBO-niveau. Om daarnaast ook te kunnen voldoen aan de diploma-eis voor het werk 
als pedagogisch coach zoals bedoeld in de Wet kinderopvang, is zij in maart van dit jaar gestart 
aan de opleiding 'Coachen voor pedagogisch coaches' van instituut Cabosse. Hiermee valt de 
pedagogisch beleidsmedewerker/coach onder een overgangsregeling, en wordt voldaan aan de 
gestelde wettelijke voorwaarde. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft een document 'Pedagogisch beleidsmedewerker/coach Stichting Istia' versie 
januari 2019 opgesteld waarin het aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten 
worden ingezet staat beschreven.  
 
De houder verklaart alle beroepskrachten jaarlijks "coaching on the job" te bieden in de uitvoering 
van hun werkzaamheden. Of deze hoeveelheid coaching voldoet aan het vastgestelde en minimale 
aantal verplichte uren, wordt beoordeeld na het huidige kalenderjaar. Het jaar en de beoogde 
coaching moet immers nog gaan plaatsvinden. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang De Buitenkans vindt de opvang plaats in twee basisgroepen:  
 
- De Regenboog; maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar; 
- Het Sterrenbos; maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde omtrent opvang in basisgroepen voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Pedagogisch werkplan (Deel II b Werkplan Rudolf Steiner Educare BSO De Buitenkans) 
 Landelijk register Kinderopvang, VOG-verificatie 
 Interview locatieverantwoordelijke 
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Veiligheid en gezondheid 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:  
 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt 
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die 
er aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
 
De meldcode bevat alle onderstaande wettelijk verplichte elementen: 
- Een stappenplan 
- Een afwegingskader 
- Specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld 
- Specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met vertrouwelijke gegevens 
 
Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de vijf verplichte 
stappen zoals vermeld in het besluit kwaliteit kinderopvang geldend sinds 01-01-2019.  
 
De houder verklaart de kennis en het gebruik van de meldcode te bevorderen in onder andere 
team- en kindbesprekingen. Dat geldt ook voor de redenen voor het inschakelen van een 
opsporingsambtenaar of de vertrouwensinspecteur kinderopvang.   
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang, versie januari 2019) 
 

Ouderrecht 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:  
 
 Informatie 
 Klachten en geschillen  
 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 

Informatie 

De houder informeert ouders via de website, een intakegesprek en via foldermateriaal. 
Ouders worden in ieder geval over de volgende zaken geïnformeerd: 
 Het pedagogisch beleid 
 Het aantal beroepskrachten op een groep 
 De opleidingseisen van beroepskrachten 
 Inzet van beroepskrachten die in opleiding zijn 
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 Het beleid over veiligheid en gezondheid 
 Het beleid over het gebruik van de voertaal 
 Inspectierapporten van de GGD 
 De klachtenregeling 
 De mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen 
 De tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het 

aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop er niet wordt afgeweken 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
 

Klachten en geschillen 

Klachtenregeling 
De houder heeft een regeling opgesteld voor de afhandeling van klachten over: 
-een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
-de overeenkomst tussen de houder en de ouder.  
 
Deze klachtenregeling voldoet aan de inhoudelijke eisen. 
 
Geschillencommissie 
Daarnaast is de houder per 24-03-2016 conform wetgeving aangesloten bij een door de minister 
van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van:  
 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.  
 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht.  
 
In het jaar 2018 heeft de organisatie geen officiële schriftelijk ingediende klachten ontvangen. Ook 
bij de Geschillencommissie Kinderopvang zijn geen klachten over de organisatie ingediend, zo blijkt 
uit een Klachtenvrij Certificaat 2018 van de geschillencommissie. De twee bijbehorende 
voorwaarden zijn om die reden niet beoordeeld. Het maken van een jaarverslag klachten is 
immers niet verplicht wanneer er geen klachten bij/over de organisatie zijn ingediend.  
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Pedagogisch werkplan (Deel II b Werkplan Rudolf Steiner Educare BSO De Buitenkans) 
 Klachtenregeling (Klachtenprocedure Istia 2019) 
 Aansluiting geschillencommissie 
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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) 

 

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) 

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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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) 
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Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet 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 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 
jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 
adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Buitenkans 
Aantal kindplaatsen : 44 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting ISTIA 
Adres houder : Bronkhorstsingel 9 
Postcode en plaats : 5403NA Uden 
Website : www.stichting-istia.nl 
KvK nummer : 59378166 
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 :  JP Brizzi 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Venlo 
Adres : Postbus 3434 
Postcode en plaats : 5902RK VENLO 
 

Planning 
Datum inspectie : 14-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 19-07-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 15-08-2019 
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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. 
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