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Dotjes te Roosendaal 

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 
Kinderdagverblijf Dotjes is onderdeel van Kinderdagopvang Dotjes en is gevestigd in een pand in 
de wijk Langdonk te Roosendaal. In het pand is tevens buitenschoolse opvang Dotjes Cool Kids 
gehuisvest. En in de naast gelegen school Dotjes Cool kids II. Het kinderdagverblijf kan opvang 
bieden aan maximaal 44 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
  
Sinds augustus 2015 maakt men deel uit van het Integraal Kindercentrum De Kroevendonk. Daarin 
werken basisschool De Kroevendonk, Kinderopvang Dotjes, peutergroep De Kroevendonk en 
Stichting Wij, samen aan het bieden van onderwijs en opvang op één plek. 
  
Ruimtes 
groepsruimte 0-2 jaar; 56 m² 
groepsruimte 2-4 jaar; 52 m² 
groepsruimte 3 +; 84 m². 
  
Inspectiegeschiedenis 
17-06-2014; onaangekondigd regulier onderzoek, er is niet voldaan aan domein 'Veiligheid en 
gezondheid' 
23-09-2014; onaangekondigd nader onderzoek, aan alle voorwaarden is voldaan 
02-12-2014; onaangekondigd regulier onderzoek, aan alle voorwaarden is voldaan 
03-09-2015; onaangekondigd jaarlijks onderzoek. aan alle beoordeelde voorwaarden is voldaan. 
22-08-2016; onaangekondigd jaarlijks onderzoek: de houder voldoet aan de gestelde eisen. 
04-11-2016; incidenteel onderzoek. Er zijn tekortkomingen op domein personeel en groepen, item 
opvang in groepen en beroepskracht-kindratio. 
13-12-2016; nader onderzoek; tekortkomingen zijn opgeheven 
15-05-2017: jaarlijkse inspectie: de houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen  
Op verzoek van de gemeente Roosendaal heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden gericht op 
de voorwaarden met betrekking tot domein: 
- pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleid 
- personeel en groepen, item opvang in groepen.  
 
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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Dotjes te Roosendaal 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de 
wettelijke eisen. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. Bish) 
 Pedagogisch beleidsplan (Multikids 2017) 
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Dotjes te Roosendaal 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen het domein personeel en groepen is de houder gecontroleerd opgegeven schriftelijke 
toestemming van de ouder. 
  
 
Opvang in groepen 
 
Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. De documenten hiervoor zijn 
aanwezig. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. Bish) 
 schriftelijke verklaringen 
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Dotjes te Roosendaal 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(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 j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 
vaste stamgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Dotjes te Roosendaal 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dotjes 
Website : http://www.dotjes.nl 
Aantal kindplaatsen : 44 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Dotjes B.V. 
Adres houder : Roemer Visscherlaan 22 
Postcode en plaats : 4707BZ Roosendaal 
KvK nummer : 20123321 
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 :  E van Peer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roosendaal 
Adres : Postbus 5000 
Postcode en plaats : 4700KA ROOSENDAAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-09-2017 
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