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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 11 september 2019 is, op grond van artikel 1.62, vierde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding
van het verzoek van de houder te beoordelen of de verzochte uitbreiding van 50 naar 64 kindplaatsen
redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, een
incidenteel onderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek en mailcontact met de junior operationeel manager.

Beschouwing
Woest Zuid Heinze is onderdeel van Woest Zuid B.V. Bij Woest Zuid ligt de nadruk op sport- en
buitenactiviteiten en is veel aandacht voor de scholing en teambuilding van het personeel. Woest Zuid
Heinze bestaat uit drie groepen waarin maximaal vijftig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar van
de Peetersschool en de Nicolaas Maesschool worden opgevangen. Woest Zuid heeft een wijzigingsverzoek
om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 50 naar 64 ingediend. Indien de wijziging kan plaatsvinden zullen
er in vier basisgroepen van maximaal 64 kinderen worden opgevangen.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 50 naar 64 . Uit het
onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende regelgeving. De
toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - positief te besluiten op het
wijzigingsverzoek en dit vanaf dagtekening van het besluit op te nemen in het Landelijk Register
Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder heeft op 6 september 2019 een wijzigingsverzoek voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen van
50 naar 64 bij Woest Zuid Heinze ingediend.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Wijzigingsformulier, ontvangen op 6 september 2019
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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. Daarnaast is voor deze locatie
een aanvullend werkplan, een document waarin het dagritme van de locatie is opgenomen en een
informatieboekje opgesteld. Deze documenten samen vormen het pedagogisch beleid van Woest Zuid
Heinze.
In dit inspectieonderzoek is alleen de voorwaarde met betrekking tot de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de basisgroepen ten aanzien van de gewenste uitbreiding beoordeeld. Indien de
wijziging kan plaatsvinden zullen er vier basisgroepen zijn. De werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de basisgroepen is concreet beschreven.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Woest Zuid, hoe we omgaan met kinderen (versie 9 maart 2018), reeds in bezit GGD
- Informatieboekje Woest Zuid Heinze, V2, september 2019, ontvangen op 19 september 2019
- Werkplan, versie 5, september 2019, ontvangen op 19 september 2019
- Dagritme Woest Zuid Heinze, versie 3, september 20-19, ontvangen op 19 september 2019
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Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Het team van Woest Zuid Heinze bestaat uit vijf vaste beroepskrachten. Sinds het jaarlijks
inspectieonderzoek van 14 februari 2019 zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst getreden. Voor de
voorgenomen wijziging van het aantal kindplaatsen zal bij een volledige bezetting een extra beroepskracht
noodzakelijk zijn. Er is nog geen nieuwe vaste beroepskracht aangesteld. In het begin zal gewerkt worden
met de 'flexibele schil' van Woest Zuid. Redelijkerwijs zullen voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen
voldoende beroepskrachten worden ingezet.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij de geplande wijziging zullen er vier basisgroepen zijn waarin totaal maximaal 64 kinderen in worden
opgevangen:
Groep Lef in Leefruimte 6: 10 kinderen (4-6 jaar) met één beroepskracht;
Groep Flink in Leefruimte 1 en 2: max 11 kinderen (4-12 jaar), met één beroepskracht;
Groep Stoer in Leefruimte 1en 2: max 22 kinderen (4-12 jaar), met twee beroepskrachten;
Groep Ruig in Leefruimte 1 en 2: max 24 kinderen (7 – 12 jaar). met twee beroepskrachten.
Op woensdagen zal de groepssamenstelling als volgt zijn:
Groep Lef met 20 kinderen (4-6 jaar) met (bij een volledige bezetting) twee beroepskrachten;
Groep Flink met 11 kinderen (4-12 jaar) met één beroepskracht;
Groep Stoer met 22 kinderen (4-12 jaar) met (bij een volledige bezetting) twee beroepskrachten;
Groep Ruig met 12 kinderen (7-12 jaar) met één beroepskracht.
De houder dient hierbij rekening te houden met de leeftijdssamenstelling van de groepen. Zo mogen er
bijvoorbeeld volgens het Besluit kwaliteit kinderopvang 22 kinderen in de groep worden geplaatst, maar
mogen van deze groep maximaal achttien kinderen onder de zeven jaar zijn.
In het jaarlijks inspectieonderzoek van 2019 is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de opvang
in groepen. In een bericht verklaart de junior operationeel manager dat de samenstelling van de
basisgroepen is veranderd. Op deze manier komt het nauwelijks voor dat kinderen in een andere dan
de eigen basisgroep worden opgevangen. Mocht het voorkomen, dan wordt er door ouders schriftelijk
toestemming gevraagd voor de opvang in één andere dan de eigen basisgroep. De junior operationeel
manager verklaart dat op dit formulier duidelijk wordt beschreven om welke dag, welke basisgroep en voor
welke periode de toestemming geldt.
Op basis van bovenstaande verklaring zal bij de uitbreiding redelijkerwijs worden voldaan aan de
voorwaarde aan de eisen met betrekking tot de opvang in basisgroepen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Document: Antwoorden de vragen uit de mail, ontvangen op 19 september 2019
- Werkplan, versie 5, september 2019, ontvangen op 19 september 2019
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Uit de jaarlijkse onderzoeken van 14 februari 2019 en 4 juni 2018 blijkt dat de buitenschoolse opvang voldoet
aan de kwaliteitseisen voor veiligheid en gezondheid. De junior operationeel manager laat weten dat er ten
aanzien van de voorgenomen wijziging van het aantal kindplaatsen geen veranderingen noodzakelijk zijn. De
voorwaarden zijn in dit onderzoek dan ook niet beoordeeld.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Document: Antwoorden de vragen uit de mail, ontvangen op 19 september 2019
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De buitenschoolse opvang heeft op de begane grond van het pand de beschikking over een bsoruimte/gymzaal met een oppervlakte van 249,7 m² en op de eerste verdieping van het pand over een bsoruimte met een oppervlakte van 90,8 m². Dit is voldoende voor de opvang van 64 kinderen. Buiten deze
ruimtes maakt de bso gebruik van een ruimte buiten het kindercentrum, het 'clubhuis'.
De ruimtes zijn passend ingericht voor het aantal en de leeftijd van de kinderen die hier worden opgevangen.
Op de eerste verdieping is een tv-hoek, een huishoek, een bouwhoek en is ruimte om te eten. De bsoruimte/gymzaal wordt gebruikt voor sport en spelactiviteiten. Bij Woest Zuid wordt al jaren gerouleerd in
het gebruik van de ruimtes. Als de ene groep eet, speelt bijvoorbeeld een andere groep in de gymzaal en
vice versa.
De bso kan gebruikmaken van het schoolplein. Er is geen plattegrond van het schoolplein aangeleverd. De
toezichthouder heeft tijdens het jaarlijks inspectiebezoek van 14 februari 2019 kunnen beoordelen dat het
schoolplein zichtbaar beschikt over voldoende oppervlakte voor de 64 kinderen die Woest Zuid wil gaan
opvangen. Het schoolplein is ook passend ingericht met onder andere speeltoestellen, een zandbak een
Woest Zuid veldje.
De inrichting zal niet wijzigen. Wel zal extra binnen- en buitenspeelmateriaal aangeschaft worden zoals
ballen, knots-hockeysticks, pionnen en bordspellen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Document: Antwoorden de vragen uit de mail, ontvangen op 19 september 2019
- Aanvraagformulier brandveilig gebruik BSO Heinze, horende bij beschikking OLO 4194373, ontvangen op 9
september 2019
- Omgevingsvergunning brandveilig gebruik d.d. 20 augustus 2019, ontvangen op 9 september 2019
- Plattegronden d.d. 8 februari 2019, tekening nummer 0V-A21-00 en 0V-A20-00, horende bij beschikking
OLO 4194373, ontvangen op 9 september 2019
- Jaarlijks inspectiebezoek d.d. 14 februari 2019

Woest Zuid Heinze - Incidenteel onderzoek - 11-09-2019

8/12

Ouderrecht
Informatie
De oudercommissieleden worden in het najaar over de geplande wijziging geïnformeerd. Ouders zullen op
de hoogte worden gebracht middels de ouderapp en/of een nieuwsbrief. Tevens is de voorgenomen
wijziging opgenomen in het informatieboekje voor ouders. Gezien het een beleidswijziging is, dient
de organisatie deze wijziging ter advies voor te leggen aan de oudercommissie.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Document: Antwoorden de vragen uit de mail, ontvangen op 19 september 2019
- Informatieboekje Woest Zuid Heinze, V2, september 2019, ontvangen op 19 september 2019
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
• De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij verzoekt
de houder de gegevens te wijzigen.

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.

Personeel en groepen
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.
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.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
• De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen,
zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.
• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het geval
een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.

Ouderrecht
Informatie
• De houder van een kindercentrum informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te
voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Woest Zuid Heinze
000028227832

:
:
:
:

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

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. P. Neefjes, MSc

50
Nee

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

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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:
:
:
:
:

11-09-2019
26-09-2019
01-10-2019
01-10-2019
01-10-2019

: 01-10-2019
:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wij zijn zeer verheugd met het feit dat we op WZ Heinze dagelijks nóg meer kinderen een woeste beleving
kunnen bieden.
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