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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 is een kindercentrum gelegen aan Pastoor Pottersplein in Breda. De 
buitenschoolse opvang bestaat uit drie groepen. Op de groepen worden  kinderen opgevangen in 

de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar.  

  
Ruimtes 

Ruimte 1: 49 m² 
Ruimte 2: 52 m² 

Ruimte 3: 50 m² 

Ruimte 4: 140 m² 
  

Inspectiegeschiedenis 
2014: 01-12-2014 opname LRKP 

2015: onderzoek na registratie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
2016: jaarlijkse inspectie: houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. Er zijn 

overtredingen geconstateerd op het domein 'pedagogische kwaliteit', item 'pedagogisch beleid' en 

op het domein 'ouderrecht', item 'klachten 2015 en voorgaande jaren'. 
  

Bevindingen op hoofdlijnen 
Op verzoek van de gemeente Breda heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden. Het nader 

onderzoek heeft zich gericht op de voorwaarden met betrekking tot domein pedagogisch klimaat, 

item pedagogisch beleid. 
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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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de 
wettelijke eisen. 

  

  
 

Pedagogisch beleid 
 

Kinderopvangorganisatie Open-Up!!Fun-Kidz beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan 
waarin, duidelijk en observeerbaar, het binnen de organisatie geldende beleid staat. Het 

pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 

  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Ouderrecht 

 

Binnen het domein ouderrecht zijn de voorwaarden met betrekking tot de klachtenprocedure 

beoordeeld.  
  

  
 

Klachten 2015 

 
De houder draagt er zorg voor dat een jaarverslag klachten van ouders wordt opgesteld. Dit 

verslag voldoet aan de wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

klachtenverslag van ouders 2015 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 

beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 g en art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(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 g en art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(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 f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Klachten 2015 

De houder draagt er zorg voor dat over 2015 een openbaar klachtenverslag van ouders wordt 
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)  
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Open-Up!!Fun-Kidz 
Aantal kindplaatsen : 150 

 

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 : 04-05-2017 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 04-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 25-05-2017 
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