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Verslag van de Centrale Oudercommissie-vergadering d.d. 10.02.21 
 
Aanwezig: Alex Griffioen, Misha van Hamersveld, Bertus Koot, Els van Muiswinkel (verslag), 
Louise Noest (vz), Jasper Noorlander, Yefke Patiwael 
Gast bij agendapunt 2: Cornelie Kool 

 
1. Opening 
Na de opening van de digitale bijeenkomst volgt een voorstelrondje. Cornelie Kool is 
gedurende een jaar interim-afdelingshoofd van Pedagogiek & Kwaliteit geweest en is nu 
tijdelijk aangesteld als projectleider Kwaliteit. Zij is aanwezig om het pedagogisch educatief 
huis te presenteren. 
 
2. Pedagogisch Educatief Huis 

Kind & Co heeft in het afgelopen jaar het zogenaamde ‘pedagogisch educatief huis’ 
ontwikkeld en geïntroduceerd bij de medewerkers. Het is een kwaliteitsinstrument met een 
aantrekkelijke, interactieve vormgeving dat het pedagogisch en educatief handelen vanuit de 
4 pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven beschrijft en ondersteunt.  
De pedagogisch medewerkers hebben in het vierde kwartaal van 2020 kennis gemaakt met 
de verschillende verdiepingen van het huis d.m.v. ludieke filmpjes en opdrachten. Vanaf dit 
jaar wordt ieder kwartaal met alle teams een groepsgesprek gehouden over 1 aspect. 
 
Door daarnaast te gaan observeren in hoeverre bepaald gedrag wel/niet/ten dele zichtbaar is 

bij pedagogisch medewerkers, is het ook bruikbaar als kwaliteitsinstrument. Daar gaan we in 
2021 mee starten, waarbij tevens een koppeling wordt gerealiseerd met de interne audit. 
 
De aanwezige ouders zijn enthousiast over het instrument en zien ook mogelijkheden om dit 
concept uit te breiden naar de ouders/thuissituatie alsmede een verbinding aan de 
kernwaarden van Kind & Co. Cornelie onderschrijft dit en vertelt dat er binnen K&C 
verschillende ambities voor uitbreiding zijn, waaronder huis van leiderschap en verbinding 
aan welbevinden. Ook het Gastouderbureau is aangehaakt bij het initiatief. 

De communicatie naar de ouders over het huis volgt, hierbij wordt nauw samengewerkt met 
de afdeling Marketing & Communicatie. 
 
Bertus beschrijft aan de hand van dit onderwerp de brede ontwikkeling binnen Kind & Co, 
waarbij er ondanks corona flinke stappen zijn gezet om het kwaliteitsdenken binnen de 
organisatie om te buigen. Om die reden heeft de afdeling Pedagogiek & Kwaliteit een 
transformatie ondergaan van een controlerende afdeling naar een pro-actieve, meer 
inhoudelijke rol en we hebben nu de beschikking over een instrument dat dicht bij de 
dagelijkse praktijk staat.  

De bekende PDCA (Plan-Do-Check-Act)-cyclus wordt momenteel vertaald naar DDDD 
(Dromen-Doen-Duiden-Doorvertellen), waarmee praktische kwaliteitszorg een logische 
manier wordt om van A naar B te komen. Zo wordt ‘het verhaal van Kind & Co’ steeds 
duidelijker en herkenbaarder. 
 
3. Vaststelling agenda 
Bij agendapunt 4 staat een typfout: 15.11.20 moet zijn 18.11.20. De agenda wordt 
ongewijzigd gevolgd. 

 
4. Verslag 18.11.20 
N.a.v. het verslag: Yefke wordt toegevoegd bij de aanwezigen en de naam van Misha wordt 
correct gespeld.   
 
5. Mededelingen en post 
Er is geen post ontvangen en er zijn geen mededelingen.  
 
6. Stand van zaken Covid-19 
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Bertus omschrijft de situatie rondom corona als ‘leven-met-de-dag’: sinds maandag zijn de 
KDV en de PG weer open, en in de praktijk is het ondanks het winterse weer met veel 
sneeuw ook vrijwel overal gelukt om maandagmorgen open te gaan.  
Dat de BSO’s niet mee mochten in de heropening, kwam totaal onverwacht voor de sector en 
is moeilijk uit te leggen. Het heeft in de stad Utrecht geleid tot ruis, toen een schoolbestuur 

de richtlijnen (ten onrechte) zodanig interpreteerde dat ook de noodopvang geen doorgang 
meer mocht vinden binnen de schoolgebouwen. Inmiddels is dit weer opgelost maar het 
schetst de dynamiek en het vele overleg dat er momenteel plaatsvindt.  
 
Louise benoemt dat zij de communicatie vanuit K&C tijdens de 2e lockdown-periode als 
overzichtelijk en duidelijk heeft ervaren. Dat er kon worden doorgegaan met de aanmelding 
voor de noodopvang uit 1e periode en er weer geen nieuwe aanmelding voor eerdere 
deelnemers behoefte plaats te vinden, vindt zij ook bijzonder klantvriendelijk en prettig. 

Bertus is blij met dit signaal, het illustreert dat we de lessen uit de eerste periode ter harte 
hebben genomen en dat het coronateam nog steeds bijzonder nuttig is.  
Hij bedankt de COC voor de feedback en herhaalt dat deze zeer waardevol is voor de 
organisatie. 
  
7. Landelijke Ontwikkelingen in de kinderopvang 
Door de ontwikkelingen in december inzake de Toeslagenaffaire is de beoogde 
publiciteitscampagne m.b.t. het Manifest en de positie van de kinderopvang in de aanloop 
naar de verkiezingen, uit beeld geraakt en lijkt de regie op de route verdwenen.  

We zien dat er bij de politieke partijen ruime belangstelling is voor de kinderopvang en de 
financiering daarvan en Bertus voorziet dat het tijdens de formatie-besprekingen nog heel 
spannend gaat worden welke kant het opgaat. Hij voorspelt dat de toeslagenregeling gaat 
verdwijnen en hoopt dat het alternatief zorgvuldig doordacht zal worden. 
 
Bertus vertelt dat er 5 Brancheorganisaties bestaan binnen de kinderopvang, met elk een 
eigen visie en doelgroep. De recente aanstelling van een nieuwe voorzitter bij de 
Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang lijkt de verschillen verder uit te vergroten 

terwijl juist nu eensgezind optrekken richting de politiek van belang is.  
 
Bertus heeft regelmatig contact met de brancheorganisaties en ook met 
ouderbelangenvertegenwoordiger BOINK en probeert hierbij een bemiddelende rol te spelen 
door steeds op zoek te blijven naar het gezamenlijk belang, namelijk een autonome branche 
blijven. We zien momenteel ook een tegenbeweging vanuit het onderwijs, die de 
kinderopvang graag zou inlijven. 

 
8. Voortgang Kwaliteit Management Systeem 

Zoals geschetst bij de presentatie van het pedagogisch educatief huis, is het kwaliteits 
systeem aan het transformeren van een HKZ-gestuurd model naar praktische vorm, die beter 
aansluit bij de praktijk van de kinderopvang. 
 
In haar eerste memo stelt Carlie Mulders, het nieuwe hoofd van de afdeling Pedagogiek & 
Kwaliteit zich voor. Daarnaast schetst zij de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 
periode. Els stipt hiervan 1 punt aan, namelijk de verhuizing van het aandachtsgebied 
Voorschoolse Educatie naar het team P&K.  

 
9. Jaarverslag 2020 
De aanwezigen zijn akkoord met de concept tekst: duidelijk en compleet.  
De leden van de COC leveren uiterlijk 1 maart de bekende quote aan bij Louise, waarna de 
lay-out door K&C wordt verzorgd. Daarbij worden de foto’s van de website gebruikt; andere 
foto’s zijn uiteraard welkom. 
 
10. Mededelingen uit de organisatie 
- Vanwege de corona-richtlijnen werken de meeste kantoormedewerkers thuis, er zijn 

dagelijks ca 10 personen op kantoor. Bertus mist de mensen, de dynamiek. 
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- Yvonne van Schaik is per 1 maart aangesteld als regiomanager voor regio noord (o.a. 
Diemen, Weesp, Ouderkerk ad Amstel). Yvonne is geen onbekende bij K&C, zij heeft in 
de afgelopen 10 jaar verschillende interim-opdrachten gedaan voor K&C en neemt 
momenteel ook de positie van regiomanager waar. 

- Kind & Co is betrokken bij verschillende nieuwbouwprojecten, en is daarnaast bezig met 

de overname van een KDV in Weesp en het openen van een nieuw KDV in Papedorp 
(Utrecht). 

- Het is nog onbekend wanneer de BSO weer open gaat, in ieder geval is er tot 3 maart 
uitsluitend sprake van noodopvang, met de bijbehorende compensatieregeling. 

 
11. Rondvraag en sluiting 
- Jasper vraagt of Kind & Co als gevolg van de lockdown-periodes veranderingen ziet 

t.a.v. de opzeggingen? De uitstroom van 8/9 jarigen is wat groter dan in voorgaande 
jaren en we zien bij de 0-4 jarigen enige afvlakking van de vraag, de wachtlijsten 
worden wat minder. Bij de peutergroepen lijken ouders wat terughoudender met 
aanmelden. 

- Louise vraagt of dit gevolgen heeft voor de tekorten op personeelsgebied? Bertus 
benoemt dat K&C de werving van nieuwe medewerkers onverminderd voortzet. 

- Louise kondigt aan dat zij in de 2e helft van 2021 gaat verhuizen en dat zij om die reden 
haar lidmaatschap van de COC uiterlijk begin 2022 zal gaan beëindigen. 

- Yefke vertelt dat zij in de zomer gezinsuitbreiding gaat krijgen.  
- Misha is positief over de COC en wil graag lid worden. Louise en Els plannen een 

kennismakings/toetredingsgesprek. 
Hierna sluit Louise de vergadering. 
 
Actiepunten 
Els  verslag 18.11.20 corrigeren     z.s.m. 
Leden COC quote bij jaarverslag naar Louise    01.03.21 
Els  afspraak met Misha en Louise inplannen   maart 
 

Vergaderdata 2021 
19.05.21 / 06.10.21 / 17.11.21 


