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BSO de Zwingeltjes te Fijnaart 

Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
BSO de Zwingeltjes is een kindercentrum gelegen aan Lijsterstraat 2 in Fijnaart. Op de BSO 
worden maximaal 15 kinderen opgevangen tussen de 4 en 12 jaar. 
Ruimte 1: 54 m² 
  
Inspectiegeschiedenis: 
2015: 07-05-2015 opname LRKP 
2015: onderzoek na registratie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
2016: jaarlijks onderzoek: de houder voldoet niet aan de wettelijke eisen. Er zijn overtredingen 
geconstateerd op het domein 'pedagogisch klimaat', item 'pedagogisch beleid' en domein 'veiligheid 
en gezondheid', item 'risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid'. 
2017:nader onderzoek voorwaarden met betrekking tot het domein 'pedagogisch klimaat', item 
'pedagogisch beleid' en het domein 'veiligheid en gezondheid', item 'risico-inventarisatie veiligheid 
en gezondheid'. 
2017: Jaarlijks onderzoek: de houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
2018; Jaarlijks onderzoek: de houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Op verzoek van de gemeente Moerdijk heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden bij BSO de 
Zwingeltjes aan de Lijsterstraat 2 in Fijnaart. Aanleiding voor het incidenteel onderzoek was de 
aanvraag voor uitbreiding aantal kindplaatsen van 15 naar 30 kinderen. Gezien het aantal m² 
binnen en buiten is er geen bezwaar tegen deze uitbreiding. 

 
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. 
 

 



 

4 van 7 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 30-11-2018 

BSO de Zwingeltjes te Fijnaart 

 

Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
Binnen het domein accommodatie en inrichting zijn zowel de binnen- als de buitenruimte 
beoordeeld volgens de beschreven eisen van de Wet Kinderopvang. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De houder heeft bij de gemeente Moerdijk een aanvraag gedaan voor uitbreiding aantal 
kindplaatsen van 15 naar 30 kinderen. Voor deze uitbreiding gaat binnen de basisschool een 
klaslokaal in gebruik genomen worden. Het klaslokaal heeft een bruto speeloppervlak van 58m², 
ruim voldoende voor de opvang van 15 kinderen. Voor het buitenspelen maken de kinderen 
gebruik van de buitenspeelplaats van de school. De buitenspelplaats is > 90m². 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Observaties (Praktijktoets) 
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BSO de Zwingeltjes te Fijnaart 

 

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) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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BSO de Zwingeltjes te Fijnaart 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Zwingeltjes 
Vestigingsnummer KvK : 000025902954 
Aantal kindplaatsen : 14 
 
Gegevens houder 
Naam houder : De Zwingeltjes B.V. 
Adres houder : Ambachtenstraat 17 
Postcode en plaats : 4731RE Oudenbosch 
KvK nummer : 56340885 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  K Zonneveld 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Moerdijk 
Adres : Postbus 4 
Postcode en plaats : 4760AA ZEVENBERGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 03-12-2018 
Vaststelling inspectierapport : 24-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 14-01-2018 
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BSO de Zwingeltjes te Fijnaart 

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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