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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 inspectie geschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feiten 

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 30 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

Sinds augustus 2015 maakt het 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. 

 

Ruimten 

groepsruimte 0-4 jaar; 52 m² 

groepsruimte 2-4 jaar; 56 m² 

 

Inspectiegeschiedenis 

15-05-2017: jaarlijkse inspectie: de houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

08-08-2017:nader onderzoek op de domeinen pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleid en 

personeel en groepen, item opvang in groepen. Aan de beoordeelde voorwaarden is voldaan. 

25-09-2017: incidenteel onderzoek. De houder voldoet aan alle getoetste wettelijke eisen. 

27-12-2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de volgende domeinen: 

domein Pedagogisch klimaat, item Pedagogisch beleid, voorwaarde 3 en 4 

domein Personeel en groepen, item Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang, voorwaarde 2 en 3 

domein Veiligheid en gezondheid, item Veiligheids- en gezondheidsbeleid, voorwaarde 3 en 5. 

08-04-2019: nader onderzoek. De houder heeft een aantal overtredingen hersteld. Er is een 

overtreding geconstateerd op domein veiligheid en gezondheid. Item veiligheids- en 

gezondheidsbeleid voorwaarde  5. 

30-08-2019: nader onderzoek. De houder de overtreding heeft hersteld en deze voldoet daardoor 

aan de beoordeelde wettelijke eis. 

05-123-2019: jaarlijks onderzoek. Er is een overtreding geconstateerd op domein Veiligheid en 

gezondheid, item Veiligheids- en gezondheidsbeleid, voorwaarde 9. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op verzoek van de gemeente Roosendaal heeft er 03-09-2020 een nader onderzoek 

plaatsgevonden gericht op de voorwaarden met betrekking tot domein Veiligheid en Gezondheid, 

item Veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de overtreding 

door de houder is opgelost en deze voldoet aan de beoordeelde wettelijke eis.   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 



 

4 van 7 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 03-09-2020 

Dotjes te Roosendaal 

 

Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens de inspectie  zijn er diverse beroepskrachten aanwezig die beschikken over een erkend 

certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eis. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 EHBO-certificaten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Dotjes 

Website : http://www.dotjes.nl 

Aantal kindplaatsen : 30 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Dotjes B.V. 

Adres houder : Roemer Visscherlaan 15 

Postcode en plaats : 4707 BX Roosendaal 

KvK nummer : 20123321 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  P. van  Eggelen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Roosendaal 

Adres : Postbus 5000 

Postcode en plaats : 4700 KA ROOSENDAAL 

 

Planning 

Datum inspectie : 03-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 10-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-09-2020 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-09-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 12-10-2020 
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