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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 11 juni 2021 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een aangekondigd jaarlijks
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is op afstand uitgevoerd. Op 11 juni 2021 heeft de toezichthouder
telefonisch contact gehad met de Junior operationeel manager.

Op basis van het risicoprofiel zijn de kwaliteitseisen aan het pedagogisch klimaat, de eisen aan (de inzet van)
het personeel en de eisen aan de stabiliteit van de groepen onderzocht. De kwaliteitseisen die zijn
onderzocht, staan achter in het rapport. 

Na het inspectiebezoek is de houder gevraagd nog documenten op te sturen. Deze documenten heeft de
toezichthouder binnen de onderzoeksperiode ontvangen en beoordeeld in het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie
Woest Zuid Olympia is onderdeel van Woest Zuid B.V. Bij Woest Zuid ligt de nadruk op sport- en
buitenactiviteiten en wordt veel aandacht besteed aan scholing van het personeel en teambuilding. Woest
Zuid staat onder leiding van een directeur, een programma-manager en een operationeel manager die
samen met een ondersteunend team op kantoor werken. Op alle locaties wordt gewerkt met zelfsturende
teams waarvan 1 beroepskracht de aanvoerder is. 4 Junior operationeel managers zorgen voor de
noodzakelijke aansturing ten behoeve van de kwaliteit en veiligheid en gezondheid. Zij verdelen hun
aandacht over 3 clusters van locaties.

Bij de organisatie zijn 2 pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches aangesteld. De ene pedagogisch
beleidsmedewerker/coach bezoekt alle locaties regelmatig om het pedagogisch klimaat te observeren en
de beroepskrachten te coachen. Zij is ook vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris. De andere
pedagogisch beleidsmedewerker/coach is de de programmamanager en richt zich vooral op coaching op het
gebied van de (pedagogische) uitvoering van de programmering en op de beleidsontwikkeling ten behoeve
van de programmering.

Locatie
Woest Zuid OVVO bestaat uit een groep van maximaal 20 kinderen vanaf 7 jaar en is gevestigd in het
clubhuis van honk- en softbalvereniging OVVO op sportpark Middenmeer. Hier maakt Woest Zuid gebruik
van een terras dat grenst aan het clubhuis, een betegelde zone op de begane grond, het honkbalveld en het
voetbalveld. 2 Vaste beroepskrachten werken al meerdere jaren op de locatie.
Op de locatie zijn alleen kinderen van basisschool Frankendael geplaatst. In deze school is ook een BSO van
Woest Zuid gevestigd, namelijk Woest Zuid Frankendael. Deze bso is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Zij
stromen vanaf 7 jaar door naar Woest Zuid OVVO.

Advies aan college van B&W
Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan. De toezichthouder adviseert het college daarom om
niet te handhaven.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen beleidsplan opgesteld 'Hoe we omgaan met kinderen'. Dit omvat
zowel het pedagogisch beleidsplan als het beleid veiligheid en gezondheid. Per locatie is een aanvullend
werkplan en een informatieboekje opgesteld. De werkwijze, maximale omvang, leeftijdsopbouw van de
basisgroep en de tijden waarop kan worden afgeweken van de beroeps-kindratio staan beschreven in het
informatieboekje. 

Werken volgens het pedagogisch beleid
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleid van de organisatie (kunnen)
werken. Het beleid is in te zien op de iPad op de locatie. Verder vindt bij Woest Zuid jaarlijks een Woest
Zuid-weekend plaats, zijn er 6 keer per jaar Woest Zuid-ochtenden en vindt elke 3 weken teamoverleg
plaats. Nieuwe beroepskrachten volgen een inwerktraject en kunnen een applicatie waar de organisatie
onder andere met video's een toelichting geeft op het beleid gebruiken.

Sinds 2020 is de organisatie gestart met de Woest Zuid Academie. Ervaren beroepskrachten geven
basistrainingen aan collega's. Hier worden onderwerpen besproken uit het hele beleid. Tot slot werken er bij
de organisatie 2 pedagogisch coaches, die de beroepskrachten coachen bij het uitvoeren van het
pedagogisch beleid.

Pedagogische praktijk
Om te beoordelen of er sprake is van verantwoorde buitenschoolse opvang is via de telefoon gesproken met
de Junior Operationeel Manager (vanaf nu JOM).

De JOM vertelt dat Woest Zuid OVVO dicht is geweest tijdens de laatste lockdown. De kinderen die
noodopvang nodig hadden zijn opgevangen bij locatie Woest Zuid Frankendael. De JOM vertelt dat er tijdens
de sluiting nauw contact is onderhouden met de kinderen. Zo hebben de beroepskrachten spelletjes en
activiteiten met youtube filmpjes naar de kinderen gestuurd. Ook werden er zoom-sessies met de kinderen
gepland zodat iedereen met elkaar in contact kon blijven. De beroepskrachten hebben samen met de
pedagogische coach de zorgkinderen in kaart gebracht om een vinger aan de pols te kunnen houden en
eventueel noodopvang in te kunnen schakelen.

De JOM vertelt dat er bij de heropening van Woest Zuid OVVO extra aandacht is besteed aan welcome-
back-activiteiten. Hierbij stonden het samenspel en het terugbrengen van de kaders en groepsafspraken
centraal. Volgens de JOM wordt er op de locatie gewerkt met een vast dagritme. Als de kinderen na school
aangekomen zijn op de locatie dan verzamelen zij op het dek. Tijdens dit moment van de dag worden de
groepsafspraken en de activiteiten van die dag besproken. Dit is een vast onderdeel van het dagritme en
zorgt voor emotionele veiligheid bij de kinderen.

De JOM vertelt dat het thema op dit moment 'op het randje' is. Tijdens het gesprek blijkt dat het thema
goed is uitgewerkt en dat is nagedacht over hoe de uitwerking van het thema de verschillende
ontwikkelingsgebieden stimuleert. Kinderen leren hun eigen grenzen kennen, maar leren ook dat ze
misschien wel meer kunnen dan ze denken. De persoonlijke en motorische ontwikkeling worden hiermee
gestimuleerd, waarbij ook gezorgd wordt voor emotionele veiligheid. De JOM vertelt dat de
beroepskrachten verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld een schilderij maken met modder, die passen
bij het thema, aanbieden. Hoe ver kan je hierbij gaan? Kan je met modder gaan gooien en wat vinden de
anderen daarvan. Ook hebben de kinderen uit een stuk hout een berg gesneden. Met een poppetje aan een
touwtje kunnen de kinderen de grenzen en het randje aangeven. 

De JOM vertelt ook dat er veel aandacht is voor het respecteren van elkaars 'randje' en elkaar helpen
grenzen te verleggen. De bekende zin 'Stop hou op, dit vind ik niet leuk', is voor dit thema vervangen door
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'Kijk naar mijn handje, dit zit op het randje'. Door de bekende zin te vervangen voor iets wat goed bij het
thema past, zijn kinderen weer extra bewust bezig met eigen en elkaars grenzen.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprek met de Junior Operationeel Manager op 11 juni 2021
- Informatieboekje Woest Zuid OVVO, ontvangen op 24 juni 2021
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De vaste beroepskrachten die bij de buitenschoolse opvang werken, zijn met hun verklaring omtrent het
gedrag ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Voordat zij begonnen met werken zijn
deze personen gekoppeld aan de houder in het PRK. Deze beoordeling gaat over het personeel dat vanaf het
laatste jaarlijkse inspectieonderzoek 7 mei 2019 bij de buitenschoolse opvang werkt.

Opleidingseisen
De vaste beroepskrachten die bij de buitenschoolse opvang werken, hebben een passend diploma zoals in
de cao Kinderopvang staat. Deze beoordeling gaat over het personeel en de invalkrachten die vanaf het
laatste jaarlijkse inspectieonderzoek 7 mei 2019 bij de buitenschoolse opvang werken.

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft ook een opleiding gevolgd zoals genoemd in de cao
Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek werken genoeg beroepskrachten op de buitenschoolse opvang. Er
worden namelijk 12 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. Dit aantal beroepskrachten past bij het
aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. Uit een steekproef van de presentielijsten van de
kinderen en de werkroosters van het personeel van 4 tot en met 11 juni 2021, blijkt dat ook in deze periode
genoeg beroepskrachten hebben gewerkt. Verder blijkt dat alleen minder beroepskrachten werken op de
tijden die zijn beschreven in het informatieboekje.

In het informatieboekjes staat beschreven dat tijdens vakantie- en studiedagen afgeweken kan worden van
de beroepskracht-kind ratio tussen
11.30- 13.30 uur en 14.30-15.30 uur. 

Het afwijken van de beroepskracht-kindratio tijdens vakanties en studiedagen is in dit onderzoek niet
onderzocht.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Woest Zuid heeft uitgerekend hoeveel uren de pedagogisch beleidsmedewerker/coach minimaal moet
worden ingezet. Hierbij is rekening gehouden met het aantal vestigingen en fte’s op 1 januari 2021.

De JOM vertelt dat 1 van de pedagogisch coaches dit jaar al op de locatie is geweest. Zij heeft geobserveerd
en daar een verslag van gemaakt. De focus lag onder andere op de 'Woest elementen' en het aangeven van
grenzen. 

De JOM vertelt dat de beroepskrachten die ingezet worden in 2020 al coaching hebben ontvangen en dat dit
in 2021 voortgezet zal worden.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Woest Zuid OVVO heeft 1 basisgroep waarin dagelijks maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 7 tot en met
12 jaar worden opgevangen.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Op de buitenschoolse opvang spreken de beroepskrachten Nederlands met de kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprek met de Junior Operationeel Manager op 11 juni 2021
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- Informatieboekje Woest Zuid OVVO, ontvangen op 24 juni 2021
- Overzicht invalkrachten, ontvangen op 24 juni 2021
- Presentielijsten, periode 4 tot en met 11 juni 2021, ontvangen op 24 juni 2021
- Rooster, periode 4 tot en met 11 juni 2021, ontvangen op 24 juni 2021
- Woest Zuid: Beleid Pedagogisch Beleidsmedewerker/coach 2021 (IKK 2019) locatie OVVO, al in het bezit
van de GGD
- Woest Zuid: Beleid Pedagogisch Beleidsmedewerker/coach 2021 (IKK 2019), reeds in bezit GGD
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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.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige
kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan
de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten op grond
van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende
inzet niet per week verschilt.

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.

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 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.

• 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.

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
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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.

• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.

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

• 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;
- 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 aantal 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.

• Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van de
basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of indien
conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten minste de
helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en implementatie
van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal aantal uren inzet
wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.

• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert,
de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers
worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat
iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

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.

• 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.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

• De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal
of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden
gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd conform de
definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
(artikel 1.50 lid 2 sub i en artikel 1.55 lid 1 lid 3 Wet kinderopvang) 
OF 
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt,
overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode.
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Naam voorziening : Woest Zuid OVVO

KvK-vestigingsnummer : 000030758637

Website : http://www.woestzuid.nl

Aantal kindplaatsen : 22

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Woest Zuid B.V.

Adres houder : IJsbaanpad 9

postcode en plaats : 1076 CV Amsterdam

KvK-nummer : 34302901

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. M. Mackay

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 11-06-2021

Opstellen concept inspectierapport : 08-07-2021

Zienswijze houder : 20-07-2021

Vaststellen inspectierapport : 20-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 21-07-2021

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 21-07-2021

Openbaar maken inspectierapport :
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Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Wij zijn trots  dat de inspecteur het plezier wat we met de kinderen dagelijks beleven heeft geobserveerd en
dit met mooie herkenbare voorbeelden in dit rapport heeft opgeschreven. Dit onderschrijft de fantastische 
8,7 die we van ouders hebben gekregen in het klanttevredenheidsonderzoek van 2020. Het is  mooi dat we
op deze manier terugzien wat wij willen bereiken. Woest Zuid wil namelijk kinderen de lol laten inzien van in
beweging zijn, samen sporten en buitenspelen. Op deze manier geven we kinderen de kans zich op een
leuke, sportieve en gezonde manier zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen.
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