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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

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.  

 

Open-Up!|Fun-Kidz (BSO, Pastoor Pottersplein) maakt onderdeel uit van "Open-Up!|Fun-Kidz". De 

BSO vindt haar onderkomen in basisschool De Spoorzoeker in de wijk belcrum te Breda. Er wordt 

opvang geboden aan maximaal 150 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar verdeeld over twee 

basisgroepen. Het kindercentrum heeft de beschikking over de volgende ruimtes: ruimte 1: 49 m² 

ruimte 2: 52 m² ruimte 3: 50 m² ruimte 4: 140 m² en de buitenruimte: >450m².  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

29-05-2018: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot de 

domeinen: 'Pedagogisch klimaat', item "pedagogisch beleidsplan'; 'Personeel en groepen', items 

'Verklaringen omtrent gedrag en personenregister kinderopvang' en item 'Aantal beroepskrachten'; 

'Veiligheid en gezondheid', item 'Veiligheids- en gezondheidsbeleid'. 

11-09-2021 en 18-09-2018: Nader onderzoeken. De houder heeft bovenstaande overtredingen 

opgelost. 

23-09-2019: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

08-09-2020: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot domein 

Pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleid. De houder kreeg een herstelaanbod. De houder 

voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

12-04-2021: Nader onderzoek. Gericht op de voorwaarden met betrekking tot: domein 

pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleid, domein personeel en groepen, item aantal 

beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires en item inzet 

pedagogisch beleidsmedewerkers en domein veiligheid en gezondheid, item veiligheids - en 

gezondheidsbeleid. Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de houder niet aan alle 

beoordeelde wettelijke eisen voldoet. 

25-11-2022: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot domein 

personeel en groepen, item aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in 

opleiding en stagiaires en stabiliteit van de opvang voor kinderen.   
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Bevindingen op hoofdlijnen   

Op verzoek van gemeente Breda heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden gericht op de 

voorwaarden met betrekking tot:   

 domein personeel en groepen, item aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van 

beroepskrachten in opleiding en stagiaires en stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 domein veiligheid en gezondheid, item veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Tijdens het nader onderzoek 19-04-2022 is gebleken dat de houder voldoet aan alle beoordeelde 

wettelijke eisen.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

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

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

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 25-11-2021 constateert de toezichthouder het volgende: De 

basisgroep 'Ontmoeten' bevat 21 kinderen ten tijde van het locatiebezoek. Aanvankelijk staan er 

20 kinderen op de lijst. Maar bij het tellen van de kinderen constateert de toezichthouder dat er 21 

kinderen aanwezig zijn in de basisgroep. Dit 21e kind is nieuw bij de BSO en vandaar nog niet  

correct op de lijst meegenomen verklaart de beroepskracht. De beroepskracht (verantwoordelijke 

voor de planning) verklaart "er niet goed naar te hebben gekeken."   

Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen in 

een basisgroep wordt bepaald op basis van tabel 2 (conform artikel 16, tweede lid, besluit kwaliteit 

kinderopvang). De toezichthouder constateert dat de beroepskracht-kind ratio niet kan worden 

vastgesteld omdat het aantal aanwezige kinderen, het maximaal aantal toegestane kinderen 

volgens tabel 2, besluit kinderopvang overschrijdt.  

 

Tijdens het nader onderzoek 19-04-2022 blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de 

groepen voldoet.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in vijf basisgroepen. De omvang en samenstelling van 

de basisgroepen voldoen aan de wettelijke eisen.   

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (praktijk) 

 Plaatsingsoverzicht 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het nader onderzoek d.d. 12-04-2021 constateert de toezichthouder dat de volgende 

voorwaarden ontbreken in het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

 - De handelswijzen indien de voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, 

gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag risico’s zich verwezenlijken.  

- Een concrete beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met 

inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal 

aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een 

beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 

 

Tijdens het nader onderzoek d.d. 19-04-2022 beoordeelt de toezichthouder deze voorwaarden 

opnieuw. 

De toezichthouder heeft het geldende veiligheids- en gezondheidsbeleid opgevraagd bij de houder 

en deze d.d. 19-04-2022 ontvangen.  

 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en 

gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak, de handelswijze indien 

risico’s zich voordoen en de achterwachtregeling. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

   
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (BSO Fun-Kidz Locatie Spoorzoeker (versie niet bekend, 

verstuurd via mail 19-04-2022)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Open-Up!|Fun-Kidz 

Website : http://www.bsofunkidz.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030862477 

Aantal kindplaatsen : 150 

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 : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-6392000 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. Gerritsma  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Breda 

Adres : Postbus 90156 

Postcode en plaats : 4800 RH BREDA 

Planning 

Datum inspectie : 19-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-04-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 13-05-2022 
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