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Het onderzoek 

 

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

een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Op 18 juni is er in opdracht van de gemeente Doetinchem een nader onderzoek uitgevoerd bij KDV 
Noorderlicht van Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf. Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 22 
november 2018 heeft de toezichthouder overtredingen geconstateerd waarover de gemeente 
herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. Dit nader onderzoek doet uitspraken over het 
doorgevoerde herstel naar aanleiding van geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek 

beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 
 

Beschouwing 
 
Peuterspeelgroep Noorderlicht is onderdeel van Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf. Er zijn 

15 geregistreerde kindplaatsen. 
 
De kinderopvang van Stichting Spelenderwijs is altijd gekoppeld aan een basisschool van Stichting 
IJsselgraaf, de Stichting voor primair onderwijs. 
 
De groep is VE-gesubsidieerd door de gemeente Doetinchem. 
 

Inspectiegeschiedenis 
29 juni 2017: onderzoek voor registratie, advies tot opnemen register 
16 november 2017: een onderzoek na registratie, er is een overtreding geconstateerd op de 
uitvoer van het aanbod voorschoolse educatie. 
22 november 2018: een jaarlijks onderzoek, de overtreding betreffende de voorschoolse educatie 
is hersteld. 

Er zijn overtredingen vastgesteld bij de volgende onderdelen: 

- Veiligheid en gezondheid 
- Ouderrecht 
 
De gemeente Doetinchem heeft herstelafspraken gemaakt met de houder over de overtreding met 
betrekking tot 'veiligheid en gezondheid', middels een beschikking d.d. 25-02-2019. 
 

Voortgang 
Er is een nader onderzoek gedaan naar het herstel op bovengenoemde overtreding. De houder 
heeft zich ingespannen om de overtredingen 'veiligheid en gezondheid' te herstellen. De conclusie 
van dit nader onderzoek is dat de overtredingen met betrekking tot het beleid veiligheid en 
gezondheid voldoende zijn hersteld. 
 
In onderstaand rapport is verdere toelichting te lezen. 

 

Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
 
Een onderdeel hiervan is: 
• De houder moet een veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren dat de veiligheid en 

gezondheid van de op te vangen kinderen zo veel mogelijk waarborgt. 

 
De bevindingen worden hieronder beoordeeld, met betrekking tot het voorschrift: 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - het risico op 
grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 

vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Houder heeft aan de hand van de risico-monitor een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld, 
versie maart 2019. 
 
Beleid Veiligheid en gezondheid 

In het beleid zijn de voorgeschreven onderwerpen opgenomen, zoals: 
• het beleid op grote of extra risico's betreffende veiligheid en gezondheid en de aanpak 

daarvan; 
• het beleid de omgang met kleine risico's; 
• het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag; 
• Achterwachtregeling. 

 
Praktijk 
De beroepskracht die aanwezig is tijdens het inspectiebezoek kan verwoorden wat er is opgenomen 
in het beleid. Zij geeft aan dat dit besproken is met het team en dat zij hieraan een actieve 
bijdrage hebben geleverd. Zo zijn de afspraken over de schommel opgenomen in het beleid. 
Onderwerpen betreffende de veiligheid en gezondheid komen tijdens teamvergaderingen aan de 
orde. 

 
Conclusie:  
Het veiligheid- en gezondheidsbeleid voldoet aan de voorschriften. De eerder geconstateerde 
overtreding is hersteld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) 
• Website 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : PSG Het Noorderlicht 
Aantal kindplaatsen : 15 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf 
Adres houder : Keppelseweg 56 
Postcode en plaats : 6999 AR Hummelo 
KvK nummer : 61142522 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. A de Vries 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Doetinchem 
Adres : Postbus 9020 
Postcode en plaats : 7000 HA DOETINCHEM 

 

Planning 
Datum inspectie : 18-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 18-07-2019 
 

 

 
 
 
 


