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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 15 oktober 2018 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd.
In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht,
namelijk de kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat en de inzet van het personeel.

Beschouwing
Organisatie
Woest Zuid OVVO (BSO) is onderdeel van Woest Zuid B.V. Woest Zuid is een organisatie waar met name
aandacht wordt besteed aan sport- en buitenactiviteiten. Woest Zuid besteedt bovendien veel aandacht aan
scholing en teambuilding van het personeel; het management en het personeel zijn heel gedreven in het
verrichten van hun werkzaamheden. Woest Zuid B.V. staat onder leiding van een directeur, een programmamanager en een operationeel manager, die samen met een ondersteunend team op het kantoor werkzaam zijn.
Op elke locatie is een beroepskracht ('aanvoerder') aangesteld die verantwoordelijk is voor het locatiespecifieke
beleid, de locatiespecifieke planning, het onderhouden van de oudercontacten en de veiligheids- en
gezondheidsafspraken.
Locatie
Woest Zuid OVVO bestaat uit een groep van maximaal twintig kinderen vanaf 7 jaar oud. Woest Zuid OVVO 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. Er zijn exclusief kinderen van basisschool Frankendael geplaatst. Op deze school is ook een BSO
van Woest Zuid gevestigd, namelijk Woest Zuid Frankendael. Deze BSO is bestemd voor kinderen van 4 tot 6
jaar, die vanaf 7 jaar doorstromen naar OVVO. Er zijn twee vaste beroepskrachten werkzaam op de locatie.
Vanwege een aangepast beleid met betrekking tot het ophalen van school, wordt tijdelijk een extra beroepskracht
ingezet. Deze beroepskracht is al langer werkzaam voor de organisatie.
Op de locatie worden veel activiteiten met de kinderen ondernomen zoals in bomen klimmen en hutten bouwen.
Ook worden er in het kader van de thema's die Woest-Zuidbreed gelden, sportactiviteiten georganiseerd. Ten tijde
van het huidige onderzoek staat het thema 'Tien jaar Woest-Zuid' centraal, waarbij kinderen wekelijks een andere
leeftijdsfase doorlopen met activiteiten die geïnspireerd zijn op de kenmerkende aspecten van die leeftijd.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
Op basis van observaties van de pedagogische praktijk is beoordeeld of verantwoorde buitenschoolse opvang
wordt geboden. De observaties vonden plaats tijdens vrij spel en een eetmoment. Uit onderstaande voorbeelden
blijkt dat de beroepskrachten gedurende het inspectiebezoek voldoende uitvoering geven aan de aspecten van
verantwoorde buitenschoolse opvang.
Een deel van de kinderen komt aan op de fiets onder begeleiding van twee beroepskrachten. Het andere deel
wordt door een beroepskracht met een busje gebracht. Wanneer de kinderen zich allemaal hebben verzameld op
de trap wordt de aanwezigheid van de toezichthouder toegelicht, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn.
Nadat de kinderen hun tassen binnen hebben gelegd, kunnen ze vrij spelen. De kinderen komen snel tot spel; een
groepje speelt een fantasiespel op een van de sportvelden, een ander groepje bouwt een boomhut en een laatste
groepje speelt een vragenspel.
Terwijl een van de beroepskrachten de tafels dekt, nemen de andere twee beroepskrachten deel aan het spel van
de kinderen. De kinderen krijgen de ruimte om zelf vorm te geven aan hun spel. Bij het bouwen van een boomhut
biedt de beroepskracht hulp aan, maar laat de kinderen zelf met nieuwe ideeën komen, wanneer een eerste
constructie niet lukt.
Na een half uur worden de kinderen aan tafel geroepen. Bij binnenkomst wast iedereen de handen en legt een
beroepskracht uit op welk onderwerp de activiteiten van die week zijn gebaseerd. Woorden als 'motoriek' licht de
beroepskracht toe, zodat de kinderen de uitleg begrijpen. De vaste structuur van Woest Zuid wordt gebruikt door
eerst een korte stilte in te lassen en vervolgens wordt met '1, 2, 3 bon appetit!' het startsein gegeven voor het
eten. Ook tijdens het eten zijn de beroepskrachten onderdeel van het geheel. Er worden persoonlijke gesprekken
met de kinderen gevoerd en een beroepskracht initieert een spelletje voor tijdens het eten.
Bovenstaande getuigt van een emotioneel veilig klimaat, waar ruimte is voor de autonomie van het kind.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Observatie gedurende vrij spel en het eten van 14.45 tot 15.15 uur
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Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten
De buitenschoolse opvang heeft een basisgroep voor maximaal twintig kinderen vanaf 7 jaar oud.
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal op te vangen
kinderen. Er worden namelijk zeventien kinderen opgevangen door drie beroepskrachten.
Een van de beroepskrachten verklaart dat later nog twee kinderen zullen arriveren, wat maakt dat in
totaal negentien kinderen worden opgevangen door drie beroepskrachten. Tevens wordt toegelicht dat tijdelijk
een nieuw beleid geldt omtrent het ophalen van kinderen. Mede hierdoor kan een extra beroepskracht worden
ingezet zoals ook het geval is tijdens het inspectiebezoek.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Inspectiebezoek
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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
Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen 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, met dien verstande
dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen, op
vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van het aantal minimaal in te zetten
beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met
inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder
geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende
inzet niet per week verschilt.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Woest Zuid OVVO
000030758637
http://www.woestzuid.nl
22
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcde en plaats
KvK-nummer

:
:
:
:

Woest Zuid B.V.
IJsbaanpad 9
1076 CV Amsterdam
34302901

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. S.M.A. Thio

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam
Postadres
Postcode en plaats

: Gemeente Amsterdam
: Amstel 1
: 1011 PN AMSTERDAM

Planning
Datum inspectiebezoek
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststellen inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport
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:
:
:
:
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15-10-2018
17-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
31-10-2018

: 31-10-2018
:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Het doet ons deugd 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. 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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