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Verslag van de Centrale OuderCommissie-vergadering d.d. 14.02.18 
 
Aanwezig: Ayse Akilli, Harry Glas (vz), Alex Griffioen, Judith Houben, Bertus Koot, Els van 

Muiswinkel (verslag) 
 

1. Opening 

Harry opent de vergadering en heet iedereen welkom. Louise en Mark hebben zich afgemeld. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag 15.11.17 
Pag n.a.v. Rondvraag 

- Els heeft volgens afspraak nagekeken of Kind & Co een protocol heeft voor incidenten 
met gevaarlijke stoffen: hiervoor bestaat geen separaat protocol, het KMS heeft wel een 

protocol ’Calamiteiten’. Naar aanleiding van het verslag heeft clustermanager Carlie 
Mulders de zin over de brand in Houten genuanceerd. Er is hierbij geen asbest 

vrijgekomen. Bij werkzaamheden aan de warmtekrachtcentrale is grit gebruikt wat asbest 

bleek te bevatten. 
Els vult t.b.v. de afwezigen op 15.11.17 aan dat het bespreekpunt de 

informatievoorziening van de gemeente aan de scholen en de kinderopvang bij 
calamiteiten was en niet zozeer de gevaarlijke stoffen. 

- Els heeft navraag gedaan naar de opbouw van het VSO tarief. Dit is door Kind & Co 

gelijkgesteld aan het tarief voor BSO. In de praktijk is VSO voor Kind & Co een 
dienstverlening die hoge kosten met zich meebrengt, o.a. omdat er veel personeel voor 

moet worden ingezet (achterwacht) en nauwelijks kostendekkend is door de lage 
bezettingsgraad. Kind & Co houdt deze in stand om ouders die behoefte hebben aan 

deze opvang, tegemoet te komen. 

 
4. Mededelingen en post 

Geen bijzonderheden.  
 

5. Ontwikkelingen in de kinderopvang en bij Kind & Co 
Per 1 januari is IKK (wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) van kracht en er is bij Kind & Co 

hard aan gewerkt om op die datum IKK-proof te zijn. Kind & Co heeft een werkgroep die alle 

ontwikkelingen op de voet volgt en de voorbereidingen heeft gecoördineerd. Belangrijke 
aandachtspunten zijn op dit moment dat het pedagogisch werkplan moet worden aangepast, 

waarbij onder andere het vernieuwde pedagogisch beleid, het vaste gezichtencriterium en de 
3 uursregeling moeten worden verwerkt. 

 

De staf van Kind & Co heeft de bestaande formats aangepast aan de nieuwe regelgeving en 
vervolgens hebben de clustermanagers de werkplannen geactualiseerd. We zijn nu in de fase 

dat de eerste GGDinspecties plaatsvinden, waarbij duidelijk zal worden of de nieuwe versies 
voldoende zijn aangescherpt. 

De volgende fase van IKK per 01.01.19 is nog onduidelijk, het ministerie onderzoekt een 
aantal aspecten o.a.de financiële consequenties van de voorgestelde wijziging in de 

beroepskracht/kind ratio. 

 
De invoering van de directe financiering is met minimaal een jaar uitgesteld en zal dus op zijn 

vroegst in 2020 plaatsvinden. 
 

Kind & Co steekt veel energie en aandacht in het ‘vinden en binden’ van voldoende 

medewerkers. We beginnen de positieve effecten van het centraal project SterkWerk! te 
merken: terwijl de organisatie groeit, zijn er minder vacatures en ook wordt de tijd die het 

kost om een vacature in te vullen, korter.  
SterkWerk! heeft geleid tot de aanstelling van een recruiter en ook zijn er i.s.m. het ROC en 

UWVspeeddates gehouden. Op deze manier zijn er verschillende collega’s aangenomen: deels 
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zij-instromers, deels BBL medewerkers (BeroepsBegeleidende Leerweg) die leren en werken 

combineren. Het project SterkWerk! is verlengd tot tenminste de zomer van 2018. 
 

De Harmonisatie van de peuterspeelzalen is per 01.01.18 afgerond, alle peuterspeelzalen zijn 
nu in het LRKP opgenomen als peutergroep. Dit betekent dat de kwaliteitseisen voor 

peutergroepen nu gelijk zijn aan kinderdagopvang, en tevens dat ouders kinderopvangtoeslag 

kunnen aanvragen voor deze opvangvorm. 
Het brengt ook met zich mee dat iedere locatie die voldoet aan bepaalde eisen, voorschoolse 

educatie (VE) mag aanbieden. In een aantal gemeenten is dit gunstig voor Kind & Co omdat 
er ruimte ontstaat om een stukje marktaandeel te verkrijgen, in andere gemeenten waren wij 

tot op heden de enige aanbieder van VE (bijvoorbeeld: Nieuwegein, Houten). 
Kind & Co heeft altijd een sterke verbinding gehad met het onderwijs en die gaan we in de 

komende jaren uitbouwen door steeds meer peuterlocaties in scholen te huisvesten. 

 
Er zijn nog steeds organisaties die zoekende zijn naar een manier om alle veranderingen 

binnen de sector te overleven. Per 1 januari hebben om die reden 3 peuterspeelzalen zich bij 
ons aangesloten (1x Den Dolder, 1x Huis ter Heijde, 1x Vinkeveen) en later dit jaar volgen 

een BSO in Abcoude en zijn er nog gesprekken gaande met een kleine collega 

kinderopvangorganisatie binnen ons werkgebied. We constateren dat het personeelstekort 
ook bij andere organisaties speelt en zijn er trots op dat mensen en ook organisaties, kiezen 

voor Kind & Co. 
 

In Leidsche Rijn gaan we in de komende jaren sterk groeien: er staat een aantal projecten op 
stapel waarin we meegaan in de nieuwbouw van enkele basisscholen. Dit biedt weer kansen 

voor een verbreding en verdieping van de samenwerking met het onderwijs.  

Ook in Veenendaal en Weesp/Diemen worden uitbreidingsplannen voorbereid en behoort 
Kind & Co tot de partijen die deze projecten in samenwerking gaan vormgeven. 

 
6. Voortgang Kwaliteits ManagementSysteem 

IKK is het belangrijkste onderwerp dat de collega’s van kwaliteit in het memo hebben 

genoemd. SZW heeft een serie korte filmpjes*  gemaakt om IKK toe te lichten. 
Het memo en de lijst ‘wijzigingen kwaliteitsdocumenten’ worden voor kennisgeving 

aangenomen. 
 

7. Algemeen Pedagogisch Beleid 

Het MT heeft het beleid in december besproken en aansluitend is het aan de COC gestuurd. 
De voorliggende tekst is vooruitlopend op het advies van de COC al op de website geplaatst, 

met de printversie wordt gewacht tot na het advies. Els licht toe dat er geen fundamentele 
veranderingen zijn, maar dat er vooral sprake is van een actualisering van de tekst uit 2012. 

Ook is de layout op verschillende plekken herzien. 
 

Bertus benoemt de waarde die de COC heeft als klankbord en vraagt de COCleden of zij zich 

herkennen in de uitgangspunten. Daarnaast is hij benieuwd of de tekst voor hen als ouder 
leesbaar is, en herkenbaar. 

De COCleden gaan het document nader bestuderen en reageren naar Harry, die uiterlijk op 1 
maart advies uitbrengt aan Bertus. 

Els zal Mark en Louise informeren. 

 
8. Jaarverslag 2017 

Els vraagt de aanwezigen om n.a.v. de concept-tekst de gebruikelijke quotes te schrijven, 
waarbij de insteek is dat de quote uitgaat van de persoonlijke beleving/ervaring met het 

onderwerp. Graag de reactie uiterlijk 1 maart aan Els sturen. Els stuurt Ayse het jaarverslag 
2016 als voorbeeld. 

 

De onderwerpen worden verdeeld: 
onderwerp wie? 

                                                 
* https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2017/12/20/inspiratievideos-ikk 
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Groei + krimp Harry 

IKK Judith 
Gezonde kinderopvang Alex 

kwaliteit Judith 
tarieven Mark 

dataveiligheid Louise 

SterkWerk! 
Harmonisatie peuterspeelzalen 

Mark 
Ayse 

  
9. Mededelingen uit de organisatie 

Recent is Kind & Co genoemd in een artikel in de lokale pers in Stichtse Vecht. Het onderwerp 
speelde rond de nieuwbouw van woningen en nieuwbouw/tijdelijke huisvesting van een IKC 

op het Daalse Hoek terrein. Hierdoor is wethouder de Groene is afgetreden.  

 
10. Rondvraag en sluiting 

1. Alex vraagt of  hij een nieuwe foto kan aanleveren?  Ja, graag als jpg-bestand en 
insturen met de quote(s). 

2. Judith verteld dat zij een nieuwe baan heeft, die andere werktijden heeft dan haar vorige 

baan. Zij heeft om die reden geen kinderopvang meer nodig en gaat de COC verlaten. 
Judith is bereid om vanwege de continuïteit tijdelijk nog actief te blijven. 

Els zal i.s.m. de afdeling communicatie de wervingsflyer actualiseren en deze gaan 
verspreiden. 

Hierna sluit Harry de vergadering. 
 

Actiepunten 

- Pilot digitalisering kindgegevens volgen en agenderen  Els 
- Louise en Mark informeren over quotes jaarverslag en adviesroute pedagogisch beleid 

Els 
- Wervingsflyer actualiseren en verspreiden    Els 

 

Vergaderdata 2018 
30.05.18 COC vergadering 

29.08.18 COC vergadering 
14.11.18 COC vergadering 

 


