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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 4 juni is er in opdracht van de gemeente Doetinchem een nader onderzoek uitgevoerd bij  
BSO Noorderlicht van Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf. Tijdens het jaarlijks onderzoek van  

d.d. 16 november 2017 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 

 
Buitenschoolse opvang het Noorderlicht, van Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf, is na de 
zomervakantie van 2017 gestart en wordt gehuisvest in IKC Noorderlicht te Doetinchem. 
De BSO maakt gebruik van de groepsruimte van de peuterspeelgroep. 
  
  
Inspectiegeschiedenis:  

29-06-2017: onderzoek voor registratie, er zijn geen tekortkomingen; 
16-11-2017: onderzoek na registratie, er is een overtreding met betrekking tot de binnenruimte 
  
De gemeente heeft hierover herstelafspraken gemaakt met de houder. 
  
Voortgang: 
Tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat de overtreding met betrekking tot de 

binnenruimte is hersteld. 
  
In onderstaand rapport is verdere toelichting te lezen. 

  

 
Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen 
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 

  
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 
domein "ruimte en inrichting". 
  
De gemeente heeft op dit onderdeel afspraken gemaakt met houder over herstel van de 
overtredingen die zijn geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 16 november 2017. 

  

 
Eisen aan ruimtes 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 16 november 2017 is geconstateerd dat de binnenruimte niet 
passend is ingericht: 
  

De kinderen van de BSO 8+ groep maken gebruik van de groepsruimte van de peuterspeelgroep. 
Deze ruimte is geschikt voor maximaal 15 kinderen.  
De kinderen zitten aan het lage meubilair dat geschikt is voor peuters. Voor 8+ kinderen is er geen 
geschikte tafel met stoelen, bank of chillhoek. Op het moment van de inspectie is de 
binnenspeelruimte onvoldoende passend ingericht, gezien de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
De inrichting van de binnenruimte moet zodanig zijn dat een kind zich veilig voelt en ongestoord 
kan spelen. In de ruimte is weinig aanwezig dat zich specifiek richt op het comfort en de contact-

/spelbehoefte van 8+ers. 
  
Op 4 juni heeft een nader onderzoek plaatsgevonden op bovengenoemd onderdeel. 

  
Houder heeft een aantal zaken aangepast aan de ruimte. 
 er hoge tafels en hoge stoelen beschikbaar voor de BSO. Deze worden na schooltijd in de 

ruimte gezet; 

 Er zijn spelletjes voorhanden, die in een kast staan; 
 Er zijn knutselmaterialen voor oudere kinderen; 
 Op de gang is een kast met speelgoed voor oudere kinderen, waaronder constructiemateriaal. 
 
Daarnaast is het aanbod van de beroepskracht beter afgestemd op de doelgroep. Zij neemt veel 
initiatieven voor (begeleid) spel: 

 er worden uitstapjes gemaakt naar speeltuinen in de omgeving, er is bijvoorbeeld een 
abonnement op 'Schöneveld'; 

 er worden sportactiviteiten georganiseerd; 
 er worden woordspinnen gemaakt naar aanleiding van de thema's die de BSO heeft, deze 

hangen in de ruimte; 
 Er is een apart bord voor de BSO waar ook foto's op hangen van de activiteiten die de kinderen 

doen. 

 

Uit het gesprek met de beroepskracht en de locatieverantwoordelijke blijkt dat de organisatie inziet 
dat, hoewel er verbeteringen zijn doorgevoerd, de locatie nog steeds niet volledig passend is voor 
de leeftijd van de oudste BSO-kinderen. Er zijn gesprekken met de basisschool en de gemeente 
over het huren van de ruimte naast de peuteropvangruimte. Deze kan dan speciaal voor de BSO 
worden ingericht. De beroepskracht zal betrokken zijn bij de aanschaf van materialen. In een 
gesprek met de beroepskracht is dit aan de orden gekomen. Zij heeft over het aanschaffen en 

inrichten ideeën die passen bij deze BSO. 
  



 

5 van 7 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 04-06-2018 
BSO Het Noorderlicht te Doetinchem 

Uit een mail van 14 juli 2018 komt naar voren dat na de zomervakantie de BSO zal starten in deze 
beoogde nieuwe ruimte. 

  
Met bovenstaande verbeteringen is aantoonbaar gemaakt dat de overtreding is hersteld. 
  

Conclusie:  
De binnenruimte is passend voor de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
   
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 interview beroepskracht en locatieverantwoordelijke 
 mailwisseling locatieverantwoordelijke 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Het Noorderlicht 
Aantal kindplaatsen : 20 

 
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 : 04-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 24-07-2018 
 

 
 
 
 
 
 

 


