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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. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in 

het inspectierapport per domein verder uitgewerkt. 
  

Feiten: 

BSO de Zwingeltjes maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie De Zwingeltjes B.V. BSO de 
Zwingeltjes is gevestigd in de Openbare Basisschool De Springplank te Fijnaart. Er wordt opvang 

geboden aan maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
 

Ruimtes: 
groepsruimte: 54m² 

 

Inspectiegeschiedenis: 
15-12-2016: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot domein 

'pedagogisch klimaat', item 'pedagogisch beleid' en domein 'veiligheid en gezondheid', item 'risico -
inventarisatie veiligheid en gezondheid'. 

04-05-2017: Nader onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

19-09-2017: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
31-10-2018: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

26-03-2019: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot domein 
'pedagogisch klimaat', item 'pedagogisch beleid' en item 'voorschoolse educatie' en domein 

'veiligheid en gezondheid', item 'risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid'. 
29-11-2019: Nader onderzoek. Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat niet alle overtredingen 

door de houder zijn opgelost en deze voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen: 

Op verzoek van de gemeente Moerdijk heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden gericht op de 
voorwaarden met betrekking tot domein 'pedagogisch klimaat' item 'pedagogisch beleid'. 

  

Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de overtredingen door de houder zijn opgelost en deze 
voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Binnen domein pedagogisch klimaat is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de 

wettelijke eisen. 

 

Pedagogisch beleid 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig, daarin is locatie gebonden beleid 
opgenomen. De houder draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

  
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Zwingeltjes 
Vestigingsnummer KvK : 000033550654 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

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 :  M. Oomis-Lubeck 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Moerdijk 
Adres : Postbus 4 

Postcode en plaats : 4760AA ZEVENBERGEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 23-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 28-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 31-01-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-01-2020 
 

Openbaar maken inspectierapport : 21-02-2020 
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