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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 
Open-Up ! Fun-Kidz (BSO) is een kindercentrum gelegen aan Terheijdenseweg 516 in Breda. De 
buitenschoolse opvang bestaat uit één groep. Op de groep worden kinderen opgevangen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
  
Ruimtes 
Ruimte 1: 102 m² 
  
Inspectiegeschiedenis  
2014: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
2015: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
2016: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op verzoek van de gemeente Breda heeft er een nader (documenten)onderzoek plaatsgevonden. 
Het nader onderzoek heeft zich gericht op de voorwaarden met betrekking tot domein personeel en 
groepen item verklaring omtrent gedrag. 
 
Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen door de houder zijn opgelost en 
voldoet daardoor aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Open-Up ! Fun-Kidz te Breda 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige 
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder heeft de verklaring omtrent gedrag van de stagiaire digitaal toegestuurd naar de 
toezichthouder. Tijdens de inspectie (documentonderzoek) is de verklaring omtrent het gedrag van 
de  stagiaire ingezien. De verklaring omtrent het gedrag voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag (stagiaire) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Open-Up ! Fun-Kidz te Breda 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Open-Up ! Fun-Kidz 
Website : http://www.open-up.nu 
Aantal kindplaatsen : 50 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Cyril James Breinburg 
KvK nummer : 20136212 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

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 : Breda 
Adres : Postbus 90156 
Postcode en plaats : 4800RH BREDA 
 
Planning 
Datum inspectie : 11-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 02-05-2017 
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