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Verslag van de Centrale OuderCommissie-vergadering d.d. 29.08.18 
 

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

1. Opening 
Harry opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Verslag 30.05.18 
Op pagina 1 is het woord ‘niet’ weggevallen in de zin: 

Helaas is Iris van der Schuit (medewerker kwaliteit) last-minute verhinderd en kan zij niet 
bijdragen aan het agendapunt Media-opvoeding. 
 
4. Mededelingen en post 
De postlijst heeft maar 1 item, te weten een verslag van OC BSO Weesp. 
 

Er wordt afgesproken dat Els op korte termijn de wervingsflyer weer zal verspreiden. 
 
5. Landelijk ontwikkelingen in de kinderopvang  

IKK heeft ook in dit kwartaal de sector behoorlijk bezig gehouden, met name de wijziging in 
de beroepskracht-kind-ratio (bkr) ingaande januari 2019. Er zijn gesprekken geweest tussen 

Branche organisaties en het ministerie, er is door bezorgde ouders en organisaties een petitie 
aangeboden in Den Haag en daarnaast heeft Bertus een groot aantal collega-bestuurders 
gesproken. Daarbij waren de ontwikkelingen bij de opvang 0-4 jarigen en de bijbehorende 

gevolgen voor de tarieven 2019 een voortdurend terugkerend onderwerp.  
 
Ten aanzien van de harmonisatie van de peuterspeelzalen (inmiddels afgerond) zijn we in de 

fase aanbeland, dat inzicht gaat ontstaan over de gevolgen van gemaakte keuzes. Er wordt 
onderzoek gedaan naar hoe het proces is verlopen en de deelnamecijfers van de 
peutergroepen worden zorgvuldig gemonitord.  

We zien in verschillende gemeenten dat de markt voor peuteropvang open gaat, waar in het 
verleden slechts 1 organisatie exclusief deze opvang verzorgde. Voor Kind & Co werkt dit 
beide kanten op en is dit o.a. in Nieuwegein (tot nu toe exclusieve aanbieder), Baarn en 

Utrecht (wellicht mogelijkheden voor de toekomst) aan de orde. 
 
Er is momenteel weer volop aandacht van de politiek en de media voor het onderwerp 

vaccinaties. Kind & Co heeft als beleid dat de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Dat 
betekent dat wij in het kennismakingsgesprek met ouders bespreken of hun kind 
gevaccineerd is/wordt. Kinderen die niet gevaccineerd zijn, worden niet geweerd uit de 

kinderopvang; dit is wettelijk niet toegestaan. 
In 2017 heeft Kind & Co, in gesprek met een OC uit Abcoude, een flyer ontwikkeld waarin het 

belang van deelname aan het vaccinatieprogramma van het Rijk wordt onderschreven. 
 
Er is sinds kort een nieuwe brancheorganisatie (BVOK), waarmee de teller van 

belangenbehartigers namens de kinderopvang op 4 komt. 
 
6. Voortgang Kwaliteits ManagementSysteem 

In het gebruikelijke memo worden de ontwikkelingen op het gebied van IKK, interne audit 
2017, AVG (algemene verordening gegevensbescherming) en digitale formulieren 
kindgegevens toegelicht.  

Het laatstegnoemde onderwerp is getest in een pilot; tijdens de looptijd werd duidelijk dat 
softwareleverancier Flexkids in het najaar een nieuw product in de markt gaat brengen t.b.v. 
het digitaliseren van kindgegevens. Er is besloten om deze update af te wachten. 
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7. Interne Audit 2017 
In 2017 zijn de volgende onderwerpen onder de loep genomen: 

- KDV: het bieden van emotionele veiligheid 
- BSO: bevorderen zelfstandigheid en kinderparticipatie 
- algemeen: gebruik Meldcode voor Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Het aantal bevindingen was laag; dit is in overeenstemming met de verwachting en 
vergelijkbaar met eerdere jaren. Er zijn geen ernstige of risicovolle afwijkingen 
geconstateerd. 

 
Er volgt discussie over de manier waarop de onderwerpen worden geselecteerd (er wordt 

aangesloten bij de actualiteit, bijvoorbeeld bij nieuw/gewijzigd beleid) en ook de praktijk van 
het auditeren komt ter sprake. Het waarderend auditen, waarbij ook een ‘trots op’-vraag 
wordt gesteld, levert boeiende gesprekken met medewerkers op, die anders van aard zijn 

dan in de tijd van de externe audit vanwege de HKZ. Er wordt dieper ingegaan op de inhoud 
en er ontstaat een gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.  
 

8. Tarieven 2019 
Bertus licht toe hoe het voorstel voor de tarieven 2019 tot stand is gekomen. Het 
uitgangspunt is geweest om de systematiek van de voorgaande jaren ook dit jaar toe te 

passen. Dat betekent dat we de verwachte kostenstijging verwerken in de tarieven. 
De kostenstijging voor het komende jaar is onder te verdelen in twee blokken: 1. de 
indexering en 2. IKK. Beide onderdelen zijn in de brief aan de COC uitgewerkt.  

 
T.a.v. de indexering heeft K&C de gebruikelijke systematiek toegepast: we nemen de 
onafhankelijke, externe prognose die AYIT/MTH in opdracht van de Brancheorganisatie heeft 

opgesteld, als uitgangspunt en toetsen deze aan een interne berekening. De indexering kent 
een loonkostencomponent (70%) en wordt tevens bepaald door de inflatie (30%). 
Uit de prognose van AYIT/MTH hanteren we de ondergrens van de bandbreedte (3,14%-

4,40%) die beschreven wordt. Voor 2019 betekent dit een stijging van 3,14%. 
 

IKK kent in 2019 drie onderdelen die van belang zijn: pedagogisch coach/beleidsmedewerker, 
opleidingen en aanpassing van de beroepskracht-kind-ratio (bkr). De wijziging van de bkr is 
niet gelijk voor de verschillende opvangvormen en leidt dus tot tariefdifferentiatie. 

Bij de KDV gaat de bkr voor baby’s van 1:4 naar 1:3. Bij de BSO gaat de bkr omhoog tot 
maximaal 1:12. 
 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de financiële consequenties van IKK. Het 
ministerie baseert zich bij de vaststelling van het maximum uurtarief op cijfers die uitgaan 
van optimale efficiency. Bureau Buitenhek heeft in een praktijkstudie laten zien dat dit niet 

realistisch is en benadrukt dat het effect van IKK voor kleine kinderdagverblijven (met 1 of 2 
groepen) enorm kan oplopen. Buitenhek komt op een branchegemiddelde voor IKK van 7,3% 
kostenstijging, met een range tot ca 20%. Het ministerie houdt echter vast aan de technische 

berekening, die tot een gemiddelde kostenstijging voor IKK komt van 4,7%. 
 
Kind & Co heeft een model ontwikkeld waarin alle wettelijke vereisten zijn opgenomen. 

Vervolgens is een analyse gemaakt van de gevolgen voor de organisatie, waarbij ook met 
beperkende factoren (beschikbare medewerkers, m2, wel/niet wachtlijst, groepsindeling) 

rekening wordt gehouden. Daarna hebben zowel voor de KDV’s als voor de BSO’s locatie 
specifieke analyses plaatsgevonden vanuit de uitgangspunten welke door de IKK worden 
opgelegd en daarbij bezien welke mogelijk aangepaste groepssamenstelling het beste past. 

Deze ‘efficiency’ is zo hoog mogelijk ingezet, om zodoende de gevolgen voor de ouders waar 
mogelijk te beperken. Wij komen daarbij uit op een prognose van + 6,02% voor de KDV en  
– 2,55% voor de BSO voor dit onderdeel. 

 
De inzet van de pedagogisch coach/beleidsmedewerker betekent aanvullend een stijging van 
1,2%; de kosten voor opleidingen zijn al in 2018 in het tarief verwerkt. 
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Wanneer het bovenstaande wordt gecombineerd is het voorstel: 
 

product 

tarief 

2018 

tarief 

2019 aanpassing 

KDV (kinderdagopvang) € 7,49 € 8,27 10,38% 

BSO (buitenschoolse opvang)   
 

  

= bij een pakket van 52 weken € 7,46 € 7,60 1,81% 

= bij een pakket van 49 weken € 7,93 € 8,07 1,81% 

= bij een pakket van 46 weken € 8,60 € 8,76 1,81% 

GOB (gastouderopvang) € 6,90 € 7,12 3,14% 

 

Bertus benadrukt dat hij zich realiseert dat dit een behoorlijke impact heeft en geeft aan dat 
de gehele sector worstelt met deze materie. Een verzoek om uitstel door de 
brancheverenigingen en BOINK van de maatregel bij de KDV is niet gehonoreerd door het 

ministerie. 
Bertus benoemt dat hij, door transparant te zijn en uitgebreid uit te leggen hoe het voorstel 

is opgebouwd, de COC op zorgvuldige wijze wil meenemen in een proces dat door keuzes 
vanuit Den Haag voor iedereen binnen de branche kinderopvang een moeilijke opgave zal 
zijn. 

 
N.a.v. reacties/vragen van de COCleden: 

 Dit is een heftige stijging van meer dan 10%, die moeilijk aan de ouders uit te leggen 
valt. Klopt, het is een forse stijging. Hou wel in je achterhoofd dat het maximum uurtarief 
waar kinderopvangtoeslag voor wordt verstrekt, voor de KDV ook stijgt met 7,7%. Blijft 
een feit dat de kosten voor ouders helaas oplopen; dit is direct gekoppeld aan de keuzes 
die de overheid maakt. 

 Er is vorig jaar voor de IKK toch een bedrag opgenomen? Vorig jaar zijn wel (een deel) 
van de opleidingskosten al in het tarief opgenomen, hiervoor worden nu geen 
aanvullende kosten berekend. 

 Kan K&C interen op het eigen vermogen om de impact te beperken? K&C heeft zoals 
altijd de ondergrens van de bandbreedte genomen en neemt daarnaast een risico t.a.v. 
de uitwerking van de randvoorwaarden in de praktijk. Ook deze zijn zoveel mogelijk naar 
de ouders toegerekend, waarmee we menen een realistisch voorstel gepresenteerd te 
hebben. 
Kind & Co zoekt de middenweg en blijft trouw aan de principes continuïteit en kwaliteit; 
dat hebben we in de tijd van krimp gedaan en dat blijven we nu ook doen.  
De bedrijfsopbrengsten worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de dienstverlening, 
bijvoorbeeld in huisvesting en/of deskundigheid personeel. Er zijn geen aandeelhouders. 

 De COC uit zorg over de ontwikkeling dat de kinderopvang elk jaar duurder wordt en 
voor een deel van de ouders niet meer op te brengen is. Moeders gaan besluiten om te 
stoppen met werken, kinderen uit deze gezinnen missen de ontwikkelingsstimulering, die 
de kinderopvang biedt. Kind & Co deelt de zorg, maar dit is een politieke keuze/afweging;  
Kind & Co heeft zelf slechts beperkte mogelijkheden om bij te dragen aan de oplossing 
van dit probleem. Veel gemeenten ondersteunen gelukkig gezinnen met lage inkomens. 

 Bij de gastouderopvang staat voor tarief 2018 vermeld €6,90. Klopt dit bedrag of moet 
het €6,70 zijn? Bertus en Els kijken dit na. 

 

Bertus geeft aan dat hij de komende tijd beschikbaar is voor verdiepingsvragen en/of nadere 
toelichting. 
De COCleden gaan onderling in gesprek over het voorstel en hun advies, waarbij zij de 

planning (uiterste datum advies 28 september) in het oog houden. 
 
9. Mededelingen uit de organisatie 

1. Op 1 juli heeft de fusie met SKOO (Stichting voor Kind en Ouder Ouder-Amstel) 
plaatsgevonden. N.a.v. vragen volgt een toelichting op de route die wordt gevolgd bij de 
voorbereiding van een fusie. Kind & Co doet eerst een quickscan, waarbij verschillende 

kengetallen worden meegenomen. Kind & Co heeft hiervoor rekentools ontwikkeld en 
beschikt over ruim voldoende kengetallen van de eigen organisatie om een zorgvuldige 
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afweging te kunnen maken. Bij een positieve uitkomst volgt een externe controle door de 
accountant, waarna het voorstel tot fusie wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

 
Wanneer de locaties vervolgens onderdeel van Kind & Co zijn geworden, komen we bij 
iedere fusie wel weer een aantal praktische ‘verrassingen’ tegen. Bertus is er trots op dat 

deze zonder al teveel problemen door de organisatie worden opgepakt en opgelost. 
 
Bertus benoemt ook de motieven die er kunnen zijn om te fuseren: in de jaren van groei 

in de kinderopvang was er vooral intrinsieke motivatie om te fuseren (‘samen kunnen we 
meer bereiken’), in de crisisjaren was er vooral een financiële prikkel voor 

kinderopvangorganisaties om zich bijvoorbeeld bij Kind & Co aan te sluiten. Hij had 
verwacht dat het nu betrekkelijk rustig zou worden. Dit blijkt maar gedeeltelijk zo te zijn: 
organisaties die met meer/minder moeite de crisis hebben overleefd, merken nu dat zij 

niet voldoende mogelijkheden of middelen hebben om mee te bewegen met de 
verscherpte kwaliteitseisen. Zij kunnen niet groeien of investeren en gooien nu de 
handdoek in de ring. Kind & Co blijft ondernemend, maar wel binnen de 

maatschappelijke context. Bertus gaat niet in op overnameverzoeken, die vergezeld 
worden door een enorm prijskaartje. 
 

2. De verbinding met het onderwijs kent momenteel een bijzondere ontwikkeling. Net als in 
de kinderopvang kent het onderwijs forse personeelstekorten. Vanuit 
samenwerkingsverbanden worden regelmatig medewerkers van K&C gedetacheerd bij 

scholen. Dit leek een win-win situatie: het onderwijs is geholpen en de medewerkers 
(vaak werkzaam op de BSO) kregen een uitbreiding van uren.  
Inmiddels hebben we al verschillende keren meegemaakt dat deze medewerkers een 

baan binnen het onderwijs aangeboden krijgen (als gymdocent of als klassenassistent), 
waardoor zij niet meer beschikbaar zijn voor de kinderopvang.  
 

3. Het natuurlijk verloop wordt momenteel groter. In de periode van krimp bleven mensen 
lang op hun plek zitten, maar medewerkers hebben nu meer opties, soms ook dichter bij 

huis. 
Het onderwerp ‘mannen in de kinderopvang’ ligt zo hier en daar gevoelig, met name bij 
de opvang 0-4 jaar. Kind & Co heeft een actief stimuleringsbeleid op dit terrein met name 

voor de BSO’s. 
 

10. Rondvraag en sluiting 

1. Louise deelt haar kennis over de wijzigingen in de Meldcode per 1 oktober a.s. en de rol 
van Veilig Thuis. Het stappenplan wordt uitgebreid naar 5 stappen en beoogt zo 
laagdrempelig mogelijk te zijn; er komen meer handvaten voor professionals die werken 

met de Meldcode. 
Hierna sluit Harry de vergadering. 
 

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

 
Vergaderdata 2018 

14.11.18 COC vergadering 
 


