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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 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over dit 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.   
 
Feiten 
Buitenschoolse opvang Dotjes Cool Kids II is onderdeel van Kindercentrum Dotjes, te Roosendaal. 
De buitenschoolse opvang is gehuisvest in basisschool Kroevendonk, Langdonk 39 te Roosendaal. 
De buitenschoolse opvang bestaat uit één groep. Op de groep worden maximaal 20 kinderen 
opgevangen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. 
 
Ruimte 
Groepsruimte: 81 m2. 
Buitenruimte: speelplaats school (achterzijde). 
 
Inspectiegeschiedenis 
18-12-2014: aanvraag registratie Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, er is aan 
alle beoordeelde wettelijke eisen voldaan. 
30-03-2015: onderzoek na start exploitatie, er werd niet voldaan aan domein Ouderrecht, items 
informatie en klachten. 
20-07-2015: nader onderzoek: de tekortkomingen zijn opgelost. Er is geconstateerd dat niet wordt 
voldaan aan domein Ouderrecht, item oudercommissie. 
31-03-2016: jaarlijkse inspectie: de houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke 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; jaarlijks onderzoek, aan de beoordeelde wettelijke eisen is voldaan. 
25-09-2017; incidenteel onderzoek, aan de beoordeelde wettelijke eisen is voldaan. 
18-12-2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op: 
Domein registratie, wijzigingen en administratie, item administratie voorwaarde 1 
Domein pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleidsplan voorwaarden 3, 4 en 10 
Domein personeel en groepen, item verklaring omtrent het gedrag en personenregister 
kinderopvang voorwaarden 1, 2 en 3 
Domein veiligheid en gezondheid. Item veiligheids- en gezondheidsbeleid voorwaarden 1, 2, 3, 4 
en 5   
Domein ouderrecht, item informatie voorwaarde 2 
 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het nader onderzoek dd 08-04-2019 zijn er overtredingen geconstateerd op: 
 Domein veiligheid en gezondheid. Item veiligheids- en gezondheidsbeleid voorwaarde  5   
 Domein ouderrecht, item informatie voorwaarde 2       
De houder voldoet niet aan alle beoordeelde wettelijke eisen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Binnen domein registratie, wijzigingen en administratie is beoordeeld of de kinderopvang geschiedt 
op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen houder en ouder.  
  
 
Administratie 
 
De schriftelijke overeenkomsten tussen houder en ouder(s) en de administratie van gegevens bij 
dit kindercentrum voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
DE houder voldoet aan de te beoordelen wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Schriftelijke overeenkomst(en) 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de 
wettelijke eisen. 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk kindercentra 4-12 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari 
2015. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
BSO Dotjes Cool Kids beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin, duidelijk en 
observeerbaar, het binnen de buitenschoolse opvang geldende beleid staat. 
 
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op: 
 een geldige verklaring omtrent het gedrag die gekoppeld en geregistreerd is in het 

Personenregister kinderopvang (Prk) 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van de houder en van de beroepskrachten zijn geregistreerd 
en gekoppeld in het Personenregister kinderopvang (Prk). 
 
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Personen Register Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen het domein veiligheid en gezondheid is beoordeeld of de houder voldoet aan alle wettelijke 
eisen inzake het veiligheids- en gezondheidsbeleid.  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld dat er toe leidt dat de veiligheid 
en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd en is een continu 
proces van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is onvolledig met betrekking tot de voorwaarden: 
 
- de handelwijze indien risico's zich verwezenlijken ontbreekt. 
 
De houder voldoet niet aan alle beoordeelde wettelijke eisen. 
 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang)  
   

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleid Veiligheid en Gezondheid Kinderdagverblijf Dotjes 

2019) 
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Ouderrecht 
 
Binnen domein ouderrecht is beoordeeld hoe de houder de ouders en de oudercommissie betrekt 
en informeert inzake het gevoerde beleid. 
  
 
Informatie 
 
Op de website van de houder ontbreekt een verwijzing naar de meest recente  inspectierapporten. 
 
De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eis. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport 
door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een 
gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift 
van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)  
   

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Website 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e 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 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 1.50 lid 4 Wet 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dotjes Cool Kids II 
Website : http://www.dotjes.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000016727851 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Carla Holding BV 
Adres houder : Roemer Visscherlaan 15 
Postcode en plaats : 4707BX Roosendaal 
KvK nummer : 20123303 
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 :  P. van  Eggelen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roosendaal 
Adres : Postbus 5000 
Postcode en plaats : 4700KA ROOSENDAAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-04-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 30-04-2019 
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