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Verslag van de Centrale OuderCommissie-vergadering d.d. 30.05.18 
 

Aanwezig: Louise Bakkenes, Harry Glas (vz), Alex Griffioen, Mark van der Harst, Bertus Koot, 
Els van Muiswinkel (verslag) 

Gasten: Monique Arends en Ilona Suurs (OC Speelrijk), Mathijs Pouw 

 
1. Opening 

Harry opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten uit Weesp. 
Ayse heeft zich afgemeld, later blijkt dat Judith ziek is.  

Helaas is Iris van der Schuit (medewerker kwaliteit) last-minute verhinderd en kan zij 

bijdragen aan het agendapunt Media-opvoeding. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Beleid Mediaopvoeding 

Kind & Co is na de themabijeenkomst van de COC in 2016 over het onderwerp media-

opvoeding aan de slag gegaan met het ontwikkelen van beleid op dit onderwerp. Student 
Mathijs Pouw heeft vanwege zijn afstudeeropdracht deelgenomen aan de projectgroep en 

komt vandaag een toelichting geven op de stand van zaken bij Kind & Co ten aanzien van 
media-opvoeding. 

Hij gaat eerst in op het verschil tussen media-wijsheid (te ontwikkelen vaardigheid  om 

verantwoord met media om te gaan) en media-opvoeding (het geheel van uitgangspunten en 
acties om media-wijs te worden). Vervolgens licht hij uitgebreid het ‘stappenplan 

mediagebruik’ toe. Kind & Co maakt hierbij onderscheid tussen: 
- Kinderen 0 - 2 jaar 

- Kinderen 2 - 8 jaar 

- Kinderen van 8 jaar en ouder 
Voor kinderen jonger dan 2 jaar bieden we geen digitale media aan in de opvang. Kinderen 

tussen de 2 en 8 jaar begeleiden we bij het gebruik van media, die altijd met een doel 
worden ingezet. Voor kinderen van 8 jaar en ouder is een zelfstandigheidsverklaring 

ontwikkeld, die het mogelijk maakt dat kinderen ook zonder toezicht (maar wel met 
begeleiding voor- en achteraf) gebruik maken van hun telefoon, de computer of een tablet. 

Hierbij wordt 30 minuten/dag als maximum aangehouden. 

 
De aanwezigen zijn enthousiast over de geformuleerde uitgangspunten en complimenteren 

de projectgroep. Harry en Louise vragen zich af hoe het nabespreken er in de praktijk uitziet 
en of dat altijd mogelijk is.  

Bertus reageert dat het stappenplan een handreiking is aan pedagogisch medewerkers, voor 

wie het een ondersteuning van het professioneel handelen is. Hij geeft aan dat de 
formulering op punten kan worden aangescherpt maar is blij dat we dit beleid hebben 

ontwikkeld. Hij merkt dat ook de partners in het onderwijs zich met het onderwerp 
bezighouden en komt daar veel variatie tegen t.a.v. mediagebruik en de aanwezigheid van 

beleid/visie over dit onderwerp. In IKC verband zien we dit als een mooi onderwerp om 
verbinding te leggen en met elkaar te werken aan doorgaande lijnen. 

 

Els stuurt de aanwezigen het bijbehorende beleidsdocument en de beschrijving van de 
werkwijze. 

 
4. Verslag 14.02.18 

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag. 

 
5. Mededelingen en post 

Geen bijzonderheden. Els heeft verzuimd de postlijst toe te zenden; deze had slechts 1 item, 
namelijk de notulen van de OC BSO Weesp. 

 

6. Ontwikkelingen in de kinderopvang  
Bertus benoemt 2 onderwerpen: 
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- De directe financiering gaat toch niet door. Geheel onverwacht kwam het nieuws dat dit 
project is stopgezet, onder meer omdat de belastingdienst afdoende verbeteringen heeft 

doorgevoerd om forse naheffingen te voorkomen. Bertus deelt een artikel uit waarin het 
besluit van de Staatssecretaris wordt toegelicht. 

- Vanwege de aanstaande wijziging in de beroepskracht-kind-ratio bij de babyopvang is 

een groep bezorgde ondernemers een petitie gestart ‘Kom op voor de kinderopvang’. Zij 
hebben vlak voor de sluitingsdatum Kind & Co gevraagd om onze ouders hierover te 

informeren. Bertus geeft aan dat hij de petitie inhoudelijk ondersteunt, maar tevens dat 
hij van mening is dat het mobiliseren van ouders in een dergelijke situatie vooral vanuit 

de ouders (dus bij Kind & Co: bijvoorbeeld vanuit de COC) moet komen. Gezien de korte 
termijn was dit geen optie meer.  

Bertus sluit niet uit dat dit onderwerp een vervolg krijgt en deelt informatie over de 

petitie uit. Mocht er een nieuw ondersteuningsverzoek komen, dan neemt Bertus contact 
op met de COC. 

 
7. Voortgang Kwaliteits ManagementSysteem 

IKK is ook nu weer prominent aanwezig in het memo van de afdeling Kwaliteit. In de 

afgelopen maanden is bij de GGD inspecties gebleken, dat onze voorbereiding op de 
wijzigingen in de wetgeving adequaat is geweest. Op een aantal punten moest de 

formulering in beleidsdocumenten en/of pedagogisch werkplannen worden aangescherpt, dit 
is voortvarend opgepakt en de inspecties zijn zonder problemen afgerond. Daarnaast gaan de 

voorbereidingen voor de onderwerpen uit IKK dat in 2019 actueel zijn, gewoon door. 
 

De vernieuwde privacy wetgeving (AVG) is zorgvuldig voorbereid en alle medewerkers zijn 

geïnformeerd over de wijze waarop we moeten omgaan met persoonsgegevens.  
 

Ten aanzien van het reeds besproken beleid Media-opvoeding zijnde laatste puntjes op de    
– i – gezet, waarna het beleid is vastgesteld door het MT. 

 

8. Klachtenrapportage 2017 
Zoals gebruikelijk heeft Els in haar rol als klachtenbehandelaar de jaarlijkse 

klachtenrapportage geschreven. Zij licht deze toe en geeft aan dat het aantal klachten in lijn 
is met voorgaande jaren. Zij benoemt dat klachten worden beschouwd als spiegel die de 

ouders ons voorhouden en dat Kind & Co het als zodanig ervaart als instrument om de 

dienstverlening verder te verbeteren. Goede communicatie (wat vertel je?, hoe vertel je het?) 
is één van de aandachtspunten die we hieruit meenemen. 

 
Bertus vult aan dat hij het belangrijk vindt om klachten serieus te nemen. Ze worden, ook bij 

de huidig omvang van de groeiende organisatie, door Bertus en Els in ieder werkoverleg op 
inhoud besproken. Hij benoemt als voorbeeld van aanpassing van de werkwijze dat we in de 

afgelopen jaren steeds minder gebruik maken van taxivervoer; veel BSO locaties bevinden 

zich inmiddels in een school en anders maken we bij voorkeur gebruik van stints of eigen 
busjes. 

 
9. Exitrapportage 2017 

Ook deze rapportage is een instrument, dat we gebruiken om van te leren. In 2017 laat dit 

document zien dat ouders behoorlijk tevreden zijn over Kind & Co; er zijn weinig 
verschuivingen t.o.v. voorgaande jaren. 

 
Het onderwerp ‘activiteiten voor oudere kinderen op de BSO’ is een aandachtspunt waar we 

al enkele jaren veel tijd en energie in stoppen en waar zeker vooruitgang is geboekt. Dat 
neemt niet weg dat met name oudere kinderen vaker aangeven dat zij de BSO minder leuk te 

vinden. Dit komt natuurlijk deels omdat toe zijn aan een volgende fase met meer 

zelfstandigheid. 
 

Bertus merkt op dat hij door de jaren heen merkt, dat het inzetten van ‘succesformules’ lang 
niet altijd werkt. Sommige activiteiten zijn op de ene plaats een groot succes (bijvoorbeeld 

zwemles tijdens de BSO in Nieuwegein) en komen elders nauwelijks van de grond. 
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10. Mededelingen uit de organisatie 

1. Aanstaande vrijdag organiseert Kind & Co een personeelsfeest in de vorm van een 
festival. 

2. Vanwege de groei van de organisatie gaat Kind & Co het aantal regio’s uitbreiden van 5 

naar 6. Gecombineerd met de pensionering van de één van de regiomanagers waren er 
twee vacatures, die inmiddels beide zijn vervuld. Er is één externe kandidaat 

aangetrokken, de ander is intern geworven: een clustermanager die nu wordt aangesteld 
als regiomanager. 

3. Op 1 juli a.s. sluit SKOO uit Ouder Amstel aan bij Kind & Co. Deze stichting heeft 7 
locaties in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht. 

 

11. Rondvraag en sluiting 
1. Els heeft de wervingsflyer aan alle OC’s gestuurd en ook binnen Kind & Co bekend 

gemaakt bij regiomanager en clustermanagers. Tot op heden is er niet op gereageerd. 
Els stelt voor om na d zomervakantie de werving weer op te pakken.  De aanwezigen 
stemmen hiermee in. 

Hierna sluit Harry de vergadering. 
 

Actiepunten 
- Documenten media-opvoeding toesturen    Els  

- Pilot digitalisering kindgegevens volgen en agenderen  Els 
- Wervingsflyer nogmaals verspreiden    Els 

 

Vergaderdata 2018 
29.08.18 COC vergadering 

14.11.18 COC vergadering 
 


