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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

PSG Het Noorderlicht wil na de zomervakantie 2021 starten met een 2e stamgroep.  

Stichting Spelenderwijs heeft daartoe een verzoek in gediend bij de gemeente voor het wijzigen 

van de geregistreerde 15 kindplaatsen naar 23 kindplaatsen. 

De 2e groep betreft een peutergroep van 3-jarigen, met maximaal 8 kinderen. De peutergroep zal 

structureel gaan samenwerken met een kleutergroep van maximaal 8 4-jarigen binnen de 

gelijknamige en inpandige basisschool. Stichting Spelenderwijs doet dit onder andere met als 

uitgangspunt: kansen creëren voor kinderen, het vergemakkelijken van de overgang van 

peuteropvang naar de basisschool, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en een warme 

overdracht van opvang naar school. Er zal op gezette tijden geëvalueerd worden hoe de voortgang 

is. 

In het beleidsplan geeft de organisatie samenvattend aan: 

 

Met de peuterkleuterklas willen wij de knip tussen opvang en onderwijs minder scherp maken als 

het gaat om de ontwikkeling tussen peuters en kleuters. 

 

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 

18 juni 2019: nader onderzoek, de overtredingen betreffende 'veiligheid en gezondheid' zijn 

hersteld. 

9 oktober 2019: jaarlijks onderzoek, aan alle onderzochte voorschriften wordt voldaan. Er is herstel 

doorgevoerd op het domein ‘ouderrecht'.  

2020: er heeft geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden in verband met de corona pandemie. 
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Voortgang 

Er heeft een inspectie plaatsgevonden op locatie. Daarnaast zijn de documenten beoordeeld voor 

zover dat op dit moment mogelijk is en die van belang zijn voor de wijziging. 

Houder heeft alle medewerking verleend aan het inspectie-onderzoek. Ook voordat de wijziging is 

ingediend, heeft de houder alle instanties betrokken die met de wijziging te maken (zouden 

kunnen) hebben. De werkwijze van de houder heeft er toe bijgedragen dat de wijziging van het 

aantal kindplaatsen kan worden doorgevoerd. Houder heeft ervoor gezorgd dat aan alle eisen van 

de wet kinderopvang die zijn onderzocht, wordt voldaan. 

De toezichthouder heeft het vertrouwen dat tijdens de jaarlijkse inspectie zal worden 

geconstateerd dat de locatie voldoet aan alle te toetsen items. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast op de nieuwe situatie ten aanzien van de 

groepen. 

 

Over de 2e groep wordt onder andere beschreven: 

Vanaf het nieuwe schooljaar 2021-2022 starten wij een peuterkleuterklas in basisschool Het 

Noorderlicht. De peuterkleuterklas bestaat uit maximaal 16 kinderen: 8 peuters van 3 t/m 4 jaar 

en 8 kleuters van groep 1 van basisschool het Noorderlicht. 

 

En over de samenwerking met de kleuters en het verlaten van de eigen stamgroep: 

De peuters worden s ’ochtends om 08.30 uur opgevangen in een 2e stamgroep in het lokaal dat 

grenst aan de huidige peuterspeelgroep. Dit lokaal wordt na schooltijd gebruikt voor de 

buitenschoolse opvang. Samen met een vaste pedagogisch medewerker gaan deze peuters naar de 

kleuters van groep 1. Het peuterkleuter lokaal grenst aan de lokalen van de peuterspeelgroep. 

Om half 9 begint de schooldag voor de kleuters en wordt de dag gezamenlijk gestart in de kring. 

De rest van de dag spelen de kinderen samen in de verschillende hoeken, gaan ze samen 

buitenspelen, samen gymmen en eten ze met z’n allen aan tafel. Om half 1 gaan de peuters samen 

met de pedagogisch medewerker terug naar hun eigen lokaal, waar de peuters door de ouders 

worden opgehaald. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

Voorschoolse educatie 

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven op welke wijze de voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 
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960 uur 

In het plan staat omschreven: 

Alle peuters kunnen vanaf 2 jaar naar de peuterspeelgroep en komen minimaal twee dagdelen á 4 

uur per week. De peuterspeelgroep is open van maandag t/m vrijdagochtend van 

08.30 – 12.30 uur. De combinaties van de twee dagdelen kunnen verschillen afhankelijk van 

beschikbaarheid.  Doelgroep peuters komen uiterlijk vanaf de leeftijd van 2,5 jaar vier dagdelen 

per week. Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. 

 

Bovenstaande geldt ook voor de peuters van de 2e stamgroep. De 2e stamgroep is in de ochtend 

geopend. De peuters komen 4 dagdelen in de week. 

De locatie is geopend in de schoolweken. 

 

Beroepskrachten 

De beroepskrachten van de peuteropvang zijn alle VVE geschoold. Omdat de kinderen van de 2e 

stamgroep een dagdeel doorbrengen in combinatie met de kleuters, vormen zij op dat moment 

samen een stamgroep. Met de houder is besproken dat de leerkracht van de kleuters ook aan de 

voorschriften met betrekking tot VVE zal moeten voldoen. Dan wel VVE- scholing te hebben 

afgerond, dan wel een scholing te volgen. Houder heeft aangegeven hiervoor zorg te dragen. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. Een uitgebreide inspectie op dit domein volgt 

tijdens het jaarlijks onderzoek. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Pedagogisch beleidsplan (PSG Het Noorderlicht 2021, ontvangen op 29/6/2021 via de mail) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beroepskrachten 

De organisatie heeft als beleid dat alle beroepskrachten staan ingeschreven in het Personen 

Register Kinderopvang (PRK) en gekoppeld zijn aan de houder. 

 

Leerkracht 

Met de houder is besproken dat ook de leerkracht die zal worden ingezet als de peuters samen met 

de kleuters een groep vormen, ingeschreven moet zijn in het PRK en gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De beroepskrachten van de locatie beschikken over een passende opleiding. De leerkracht die zal 

worden ingezet tijdens de gezamenlijke opvang van de peuters en de kleuters, zal ook aantoonbaar 

over een passende beroepskwalificatie moeten beschikken. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

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

stagiaires 

OP PSG Het Noorderlicht zullen 2 stamgroepen worden gevormd: 

• Peuterspeelgroep met maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en 2 beroepskrachten; 

• Peutergroep met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3 jaar en 1 beroepskracht, deze groep 

wordt gecombineerd met een kleutergroep van maximaal 8 met 1 leerkracht. De 

gecombineerde groep bestaat dan uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar.  

 

Conclusie 

Beide groepen voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er zullen 2 stamgroepen zijn op PSG Het Noorderlicht: 

• 1 stamgroep van maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar in een eigen 

stamgroepruimte. 

• 1 stamgroep van maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3 jaar in een eigen stamgroepruimte. 

 

Peuters-kleuters 

De groep 3-jarigen voegt in de ochtend samen met een kleutergroep van maximaal 8 4-jarigen.  

Zij gaan dan gezamenlijk activiteiten doen in de kleutergroep. 

Tijdens de combinatie peuters-kleuters wordt voldaan aan de maximale stamgroepgrootte van  

16 kinderen. 

 

2e stamgroepruimte 

De stamgroepruimte die voor de peutergroep bedoeld is, blijft gedurende de ochtend volledig 

beschikbaar voor de peuters. De peutergroep kan daar gebruik van maken, indien nodig. De 

ouders van de peuters zullen een formulier ondertekenen voor het opvangen van hun peuter in een 

2e stamgroepruimte voor de periode van maximaal 1 jaar. De peuters die 4 worden, zullen 

doorstromen naar de kleutergroep, waar zij in de ochtend al gezamenlijk activiteiten mee doen. 

Vanuit de kleutergroep zullen de kleuters doorstromen naar de groep 1/2-groepen van de 

basisschool. 

 

Vaste beroepskrachten 

In de hal bij de stamgroepruimtes hangt op het bord, welke beroepskrachten er werken. Er is een 

vast team van medewerkers. Voor de kleutergroep zal ook een vaste leerkracht beschikbaar zijn. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Nederlands is de voertaal op de peuterspeelgroep. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Pedagogisch beleidsplan (PSG Het Noorderlicht 2021, ontvangen op 29/6/2021 via de mail) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Er is een veiligheid en gezondheidsbeleid voor PSG Het Noorderlicht. Houder gebruikt voor het 

opstellen hiervan de risico-monitor. 

 

Houder heeft het beleid veiligheid en gezondheid aangevuld met de extra ruimtes waarvan de 

peuters van de 2e stamgroep gebruik gaan maken. Uit deze inventarisatie zijn nieuwe afspraken en 

maatregelen voortgekomen, bijvoorbeeld ten aanzien van: 

• verschonen; 

• toiletblokjes; 

• buitenspelen. 

 

Tijdens de inventarisatie is op basis van de risico's ook een afweging gemaakt voor het gebruik van 

de ruimte. Omdat de andere lokalen een deur hebben naar het grote plein, is er voor gekozen het 

lokaal te gaan gebruiken, dat geen deur naar buiten heeft. De kinderen en de beroepskrachten 

lopen samen door de school, via de stamgroepruimte van de peutergroep naar het voor hun 

bedoelde buitenspeelterrein. Dit is een veiligheidsafweging die de houder samen met de school 

gemaakt heeft. 

 

Conclusie 

Er is een veiligheid en gezondheidsbeleid betreffende de actuele situatie. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan RM PSG Noorderlicht aanpassen extra ruimte 01-

06-2021-08-06-2021 (002)) 

• Pedagogisch beleidsplan (PSG Het Noorderlicht 2021, ontvangen op 29/6/2021 via de mail) 

• F1 Beleid Veiligheid en Gezondheid V 1.0 PSG Noorderlicht aanpassen extra groep-aangepast 

08-06-2021 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Stamgroepruimtes 

De peuterspeelgroepen hebben de volgende stamgroepruimtes ter beschikking: 

• kinderopvangruimte: 52,3 m²; 

• BSO-ruimte/peuterruimte (3-jarigen groep): 58,1 m². 

 

Nevenruimtes 

Daarnaast maakt de peutergroep gebruik van een kleuterruimte: 52,1 m². De groep bestaat daar 

tegelijkertijd uit 16 kinderen. (De stamgroepruimte van de peuters is dan nog steeds beschikbaar). 

De peuterspeelgroep (2-4) jaar maakt van de voorliggende hal gebruik voor activiteiten met een 

groepje. 

 

Buitenruimte 

Alle kinderen maken gebruik van het aangrenzende peuter-kleuterplein aan de voorkant van de 

basisschool. Deze is voldoende groot. 

 

Conclusie 

Er is voldoende ruimte beschikbaar voor de op te vangen kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Plattegrond (lokaalindeling Noorderlicht, d.d. plattegrond 01-04-2016) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 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 stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

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

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 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 
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Planning 

Datum inspectie : 06-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 09-07-2021 

Zienswijze houder : 19-07-2021 

Vaststelling inspectierapport : 19-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 22-07-2021 

 

 

 



 

16 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 06-07-2021 

PSG Het Noorderlicht te Doetinchem 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Geachte mevrouw De Vries, beste Albertina 

  

Dank voor uw inspectierapport n.a.v. ons verzoek tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen op 

onze peuterspeelgroep Het Noorderlicht. Na de zomervakantie zullen wij de eerste twee weken 

gebruiken om de ruimte in te richten en de ouders persoonlijk te informeren. Op maandag 23 

september 2021 starten wij met de 2e ochtendgroep en de peuterkleuterklas. Gedurende het 

schooljaar zullen er regelmatig evaluaties plaatsvinden tussen de medewerkers van  de PSG, de 

leerkrachten van de onderbouw, IB-er en directies. Indien nodig zullen wij onze bevindingen en 

aanpassingen opnemen in ons pedagogisch werkplan. 

  

Met vriendelijke groet 

Lillian Beuting 

Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf 

 

 

 

 

 

 

 

 


