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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 

Buitenschoolse opvang Dotjes Cool Kids is onderdeel van Kindercentrum Dotjes te Roosendaal. De 

buitenschoolse opvang is gehuisvest in basisschool Kroevendonk, Langdonk 43 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. 

 

Ruimten 

Groepsruimte: 85,19 m² 

Chillruimte: 17,55 m² 

Buitenruimte: speelplaats school (achterzijde). 

 

Inspectiegeschiedenis 

15-05-2017; jaarlijks onderzoek, aan de beoordeelde eisen is voldaan. 

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

27-12-2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd 

op de volgende domeinen: domein Pedagogisch klimaat, item Pedagogisch beleid, voorwaarde 3 en 

7; 

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

kinderopvang, voorwaarde 3; domein Veiligheid en gezondheid, item Veiligheids- en 

gezondheidsbeleid, voorwaarde 1 tot en met 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 heeft de overtreding en daardoor voldoet deze aan de 

beoordeelde wettelijke eis. 

24-12-2019: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

18-08-2020: jaarlijks onderzoek. Er zijn twee overtredingen geconstateerd op domein Personeel en 

groepen, item Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires, voorwaarden 1 en 2. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op verzoek van de gemeente Roosendaal 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, voorwaarden 1 en 2. 

Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de overtredingen door de houder zijn opgelost en dat 

deze voldoet  aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

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

stagiaires 

Tijdens het nader onderzoek blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen voldoet: 

aanwezig zijn 27 kinderen, drie beroepskrachten en één BBL-stagiaire. 

 

De houder voldoet aan de getoetste wettelijke eisen 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) 

 Plaatsingsoverzicht 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 

- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 

verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal 

minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in 

opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt 

gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Dotjes Cool Kids 

Website : http://www.dotjes.nl 

Aantal kindplaatsen : 29 

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 : 23-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2020 
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