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BSO de Zwingeltjes te Fijnaart 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
BSO de Zwingeltjes is een kindercentrum gelegen aan Voorstraat 15 in Fijnaart. De buitenschoolse 
opvang bestaat uit één groep. Op de groep worden maximaal 10 kinderen opgevangen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
  
Ruimtes 
Ruimte 1: 43 m² 
Ruimte 2: 39 m² 
  
Inspectiegeschiedenis 
2014: 11-11-2014 opname LRKP 
2015: onderzoek na registratie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
2016: jaarlijkse inspectie: houder voldoet niet aan de wettelijke eisen. Er zijn ovetredingen 
geconstateerd op het domein 'pedagogisch klimaat', item pedagogisch beleid en 'pedagogische 
praktijk', op het domein 'personeel en groepen', item 'opvang in groepen' en het domein 'veiligheid 
en gezondheid', item 'risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid'. 
2016: nader onderzoek: houder voldoet niet aan de wettelijke eisen. De overtredingen op het 
domein 'pedagogisch klimaat', item 'pedagogisch beleid' en het domein 'veiligheid en gezondheid', 
item 'risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid' niet zijn opgelost. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op verzoek van de gemeente Moerdijk heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden. Het nader 
onderzoek heeft zich gericht op de voorwaarden met betrekking tot de domeinen: 
 Domein 'pedagogisch klimaat', item 'pedagogisch beleid'. 
 Domein 'veiligheid en gezondheid', item 'risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid'. 
 
Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen op het domein 'pedagogisch 
klimaat', item pedagogisch beleid en op het domein 'veiligheid en gezondheid', item 'risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid' door de houder zijn opgelost. 
 
De houder voldoet aan de wettelijke eisen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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BSO de Zwingeltjes te Fijnaart 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de 
wettelijke eisen. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderopvangorganisatie BSO de Zwingeltjes hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, 
waarin het binnen de organisatie geldende beleid staat. De houder heeft de overtreding opgelost 
en voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan 
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BSO de Zwingeltjes te Fijnaart 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen het domein veiligheid en gezondheid zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.  
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) is uitgevoerd in januari 2017. Er is gebruik 
gemaakt van de digitale Risicomonitor. De RIVG heeft betrekking op de situatie bij de huidige 
inspectie. De RIVG is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke 
onderdelen.  
  
Het plan van aanpak is gemaakt en de houder is bezig met de uitvoering van dit plan. De houder 
heeft bijvoorbeeld de deurklinken verhoogd, een nieuwe deurbel geplaatst, deurstripbeveiligers 
aangebracht en radiatorbuizen beschermd. 
  
De risico-inventarisaties, werkafspraken, huisregels en protocollen worden tijdens werkoverleggen 
besproken. 
  
Aandachtspunt: 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid continue onder de aandacht brengen van de beroepskrachten 
om de kennis hierover te verhogen en zodoende dit beleid op een juiste wijze in praktijk te 
brengen. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Huisregels/groepsregels 
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BSO de Zwingeltjes te Fijnaart 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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BSO de Zwingeltjes te Fijnaart 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Zwingeltjes 
Website : http://www.dezwingeltjes.nl 
Aantal kindplaatsen : 10 
 
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 :  A. Nuiten 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Moerdijk 
Adres : Postbus 4 
Postcode en plaats : 4760AA ZEVENBERGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 04-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 11-05-2017 
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