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De Zwingeltjes te Fijnaart 

 

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. Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de 

eisen die tijdens het vorige onderzoek niet voldeden. 

 

In verband met het coronavirus en de maatregelen van het RIVM heeft het nader onderzoek 

plaatsgevonden in de vorm van documentonderzoek. 

 

Beschouwing 

Conclusie  

De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.  

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, 

de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.  

  

Buitenschoolse opvang De Zwingeltjes maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie De 

Zwingeltjes B.V.. Buitenschoolse opvang De Zwingeltjes is gevestigd op Voorstraat 39 te Fijnaart, 

gemeente Moerdijk. Er wordt in één basisgroep opvang geboden aan maximaal 38 kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Het kindercentrum heeft de beschikking over de volgende ruimtes: 

 Groepsruimte:110,3 m² 

 Woonkeuken: 21,5 m² 

 Buitenspeelruimte: > 100,0 m² 

 

Onderzoeksgeschiedenis  

26-12-2019: aanvraag voor exploitatie buitenschoolse opvang De Zwingeltjes bij gemeente 

Moerdijk 

05-02-2020: onderzoek voor registratie 

02-03-2020: registratie in Landelijk Register Kinderopvang 

08-10-2020: onderzoek na registratie. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot:   

- domein personeel en groepen, item stabiliteit 

- domein ouderrecht, item oudercommissie 

 

Bevindingen op hoofdlijnen   

Op verzoek van gemeente Moerdijk heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden gericht op:   

- domein personeel en groepen, item stabiliteit, voorwaarde 2 

- domein ouderrecht, item oudercommissie, voorwaarde 6 

 

Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle beoordeelde wettelijke 

eisen.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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De Zwingeltjes te Fijnaart 

 

Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

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

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

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Mentorlijst BSO Voorstraat 39 2020/2021         
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De Zwingeltjes te Fijnaart 

 

Ouderrecht 
 

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

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

 

Oudercommissie 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Overzicht samenstelling oudercommissie 
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De Zwingeltjes te Fijnaart 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 
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De Zwingeltjes te Fijnaart 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Zwingeltjes 

Website : http://www.dezwingeltjes.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045010099 

Aantal kindplaatsen : 38 
 

Gegevens houder 

Naam houder : De Zwingeltjes B.V. 

Adres houder : Ambachtenstraat 17 

Postcode en plaats : 4731 RE Oudenbosch 

KvK nummer : 56340885 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. van Boxsel 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Moerdijk 

Adres : Postbus 4 

Postcode en plaats : 4760 AA ZEVENBERGEN 
 

Planning 

Datum inspectie : 01-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-04-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 07-05-2021 
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