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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 
BSO Open-Up! Fun-Kidz vindt haar onderkomen in de sportkantine van de rugbyclub Breda aan de 
Terheijdenseweg in Breda. Er is voldoende ruimte voor de opvang van25 kinderen tussen de 4 en 

12 jaar. 
 

Ruimtes: 

Groepsruimte heeft een bruto speeloppervlak van 85m². 
Voor het buitenspelen gaan de kinderen gebruik maken van de aangrenzende sportvelden. 

 
Inspectiehistorie: 

8 april 2019: registratie Landelijk Register Kinderopvang. 
Onderzoek na start exploitatie: Er is een overtreding geconstateerd op het domein personeel en 

groepen, item verklaringen omtrent het gedrag en personenregister, voorwaarden 1,2 en 3. 

 
Bevinding op hoofdlijnen: 

Op verzoek van de gemeente Breda heeft een nader onderzoek plaatsgevonden bij  
Open-up! Fun-Kidz in Breda. tijdens het nader onderzoek is nagegaan of de houder de overtreding 

geconstateerd in het onderzoek van 9 oktober 2019 heeft opgelost. De houder heeft de overtreding 

opgelost. 
 

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

Personeel en groepen 
Binnen het domein personeel en groepen is gecontroleerd of de stagiaire in het bezit is van een 

geldige verklaring omtrent gedrag omtrent gedrag. Verder is nagegaan of de houder de 

stagiaire gekoppeld en geregistreerd heeft in het Personenregister kinderopvang (Prk). 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De stagiaire is in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag. De verklaring omtrent 

het gedrag van de stagiaire is geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister kinderopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 

kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door 

de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag 
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar 

of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de 
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 

is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 
 

(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Open-Up!|Fun-Kidz 
Website : http://www.bsofunkidz.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000042491525 

Aantal kindplaatsen : 25 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Cyril James Breinburg 
KvK nummer : 20136212 

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 :  K Zonneveld 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Breda 

Adres : Postbus 90156 
Postcode en plaats : 4800RH BREDA 

 

Planning 
Datum inspectie : 06-01-2020 

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

Vaststelling inspectierapport : 08-01-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 29-01-2020 
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