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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 Documentenonderzoek 

 Locatiebezoek 

 Gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

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 Open-Up!|Fun-Kidz is gevestigd in de kantine van voetbalvereniging Groen 

Wit te Breda. Er wordt opvang geboden aan maximaal 50 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar 

verdeeld over drie basisgroepen. 

 

Het kindercentrum maakt gebruik van de volgende ruimtes:   

 groepsruimte (kantine): 88,0 m² 

 groepsruimte (boven): 47,0 m²  

Voor de buitenruimte wordt gebruik gemaakt van de sportvelden. Het aantal vierkante meters is 

meer dan voldoende voor het aantal op de vangen kinderen. In de wintermaanden wordt een 

gymzaal benut.  

 

Onderzoeksgeschiedenis   

13-05-2013: aanvraag tot registratie in het landelijk register kinderopvang ingediend bij gemeente 

Breda. 

30-07-2013: registratie in landelijk register kinderopvang.   

24-09-2019: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

01-09-2020: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

15-11-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

 

Bevindingen op hoofdlijnen   

Tijdens het jaarlijks onderzoek voldoet de houder aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Pedagogisch beleid 

 Pedagogische praktijk 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig met daarin opgenomen het locatie -gebonden 

beleid. De houder draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

Pedagogische praktijk 

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 

observaties die door de toezichthouder op de groep zijn waargenomen. Aanwezig zijn 

dertig kinderen en drie beroepskrachten.        

 

De observatie start om 15.30 uur 's middags. De kinderen zijn al omgekleed en mogen vrij spelen 

op het veld in een sporttenue. Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn 

ontspannen en bezig met hun spel. Er hebben zich groepjes gevormd. Het ene groepje is in twee 

teams aan het voetballen, een ander groepje doet o.a. de handstand op het gras. Er lopen geen 

kinderen alleen, alle kinderen zijn met interesse bezig met anderen/vriendjes. 

 

Er is sprake van vertrouwde gezichten van medewerkers en continuïteit in het rooster van de 

beroepskrachten per groep. Zo weten de kinderen precies wie hun aanspreekpunt is. De 

beroepskrachten gaan ook even bij de leeftijdsgroep die zij begeleiden aan tafel zitten bij het 

drinkmoment om zo een gesprekje te hebben met hun mentorkinderen.  

 

De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. Ze maken grapjes, zijn behulpzaam en 

hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun 

medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en omgang met elkaar. Zo werken de 

beroepskrachten met tactieken die op positieve wijze de kinderen bij de les houden: er wordt 

teruggeteld naar nul wanneer het even stil moet worden voor een uitleg. Ook beloont de 

beroepskracht kinderen die al klaar zitten en hun afval weggebracht hebben: "[naam kind] zit al 

klaar, jij mag vast naar buiten, en jij ook..." De positieve benadering zorgt ervoor dat de kinderen 

doen wat er van hun wordt verlangd.  

 

De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur 

en plezier. Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel zowel op groepsniveau 

als voor individuele kinderen. Zo is de groep bij het buitenspel in drie niveaus ingedeeld waarbij op 

drie niveaus geoefend wordt met een bal, met honkbal e.d. Zo is er een afvalrace en een 

reactiespel waar de kinderen betrokken aan meedoen en samen plezier hebben. 
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De 8+ers hebben een eigen positie in de groep, met meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Zo wordt één van de oudsten verantwoordelijk gemaakt voor het materiaal. De beroepskracht 

zegt: "Jij mag alvast naar buiten en jij moet zorgen dat het hoofddeksel en de honkbalknuppel 

straks weer ongeschonden mee naar binnen komt". Ook voor ander materiaal zoa ls de voetballen 

gedragen de kinderen zich zeer verantwoordelijk.   

 

Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een 

zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde buitenschoolse opvang.   

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview beroepskrachten 

 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan BSO Open-up|Fun-kidz 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen 

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

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een 

toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het onderzoek van de toezichthouder is op basis van een steekproef beoordeeld of de 

registratie en koppeling van de verklaringen omtrent het gedrag in het Personenregister 

Kinderopvang zijn gerealiseerd. De aanwezige beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker 

zijn geregistreerd en gekoppeld.   

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten steekproefsgewijs ingezien. Deze 

voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent aangevangen cao 

kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.    

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal werk.   

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

 

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

stagiaires 

Tijdens het onderzoek 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 drie basisgroepen. De omvang en samenstelling van 

de basisgroepen voldoen aan de wettelijke eisen.  

Er zijn meestal niet meer dan 40 kinderen aanwezig. De houder is voornemens het aantal 

geregistreerde kindplaatsen van 50 te verminderen, ook i.v.m. de gewijzigde vierkante meters in 

de binnenruimtes. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview beroepskrachten 

 Landelijk register kinderopvang 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma's/kwalificaties beroepskrachten 

 Presentielijst (week 37, 2022) 

 Personeelsrooster (week 37, 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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. 

 



 

 

8 van 10 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 15-09-2022 

Open-Up!lFun-Kidz te Breda 

 

 

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

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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

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) 

 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Open-Up!lFun-Kidz 

Website : http://www.bsofunkidz.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000027263347 

Aantal kindplaatsen : 50 

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 :  J. van Herwijnen  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Breda 

Adres : Postbus 90156 

Postcode en plaats : 4800 RH BREDA 

Planning 

Datum inspectie : 15-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 24-09-2022 

Zienswijze houder : 11-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 12-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

 

Dank je voor het toesturen van de conceptrapportage. 

  

En bij deze wil ik ook uiten dat het bezoek als positief is ervaren en nog fijner om de complimenten 

te mogen ontvangen! 

  

Inmiddels heb ik het aantal kindplaatsen weten aan te passen aan de bevindingen / metingen wat 

blijkt uit het rapport.(zie bijlage)  

In het LRK register is te zien dat het aantal kindplaatsen van 50 naar 38 is aangepast. 

  

fijne dag  

  

Met vriendelijke en sportieve groeten, 

  

Sport & Cultuur BSO  

Open-Up!|Fun-Kidz 

  

Cyril Breinburg 
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