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Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. De geschillencommissie / aanpassing klachtenprocedure Pekénios / Klachtenvrij jaar 

2015 

4. Algemene Voorwaarden aangepast 

5. Bevoegdheden oudercommissie 

6. Medewerkers opvangbranche in personen register 

7. Planning volgende bijeenkomst (agendapunt: huishoudelijk) 

 

1. Welkom aan alle aanwezigen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

2. Aanwezig zijn de ouder mevrouw Myrthe Pater en gastouderbureauhouder Peggy Rickelman.  

3. 

 
Pekénios is sinds 01-01-2016 niet meer aangesloten bij de SKK (deze is ook opgeheven sinds die 

datum door de wetswijziging), maar is aangesloten bij “De Geschillencommissie”. De documenten 

zijn overhandigd aan de oudercommissie. De klachtenprocedure van Pekénios is hierop 

aangepast. De verwijzingen naar de SKK zijn eruit gehaald en de verwijzingen naar De 

Geschillencommissie en naar het “klachtenloket Kinderopvang”.  De rest van de procedure is 

gelijk gebleven.  

Ook is besproken dat voor de oudercommissie zelf geldt dat zij een eventuele klacht kunnen 

voorleggen aan De Geschillencommissie, zoals genoemd staat in de klachtenprocedure. 

 

De nieuwe klachtenprocedure is aan de oudercommissie overhandigd en goedgekeurd. De 

website van Pekénios wordt hierop ook aangepast, zo ook de algemene voorwaarden. Op dit 

laatste komen we hieronder nog terug. De nieuwe klachtenprocedure wordt op korte termijn ook 

onder de aandacht gebracht bij de klanten, zowel in de Nieuwsbrief als op de website (na 

inloggen). 

 

Verder hebben we besproken dat ook 2015 klachtenvrij is afgerond, ook betreffende de 

oudercommissie. De brieven van de SKK, waarbij we tot en met 2015 waren aangesloten, waarin 

dit formeel gemeld staat zijn aan de oudercommissie overhandigd. 

 
 

4. 

De algemene voorwaarden zijn aangepast omdat De Geschillencommissie in haar  reglement 
heeft staan dat in de algemene voorwaarden verwezen moet worden naar hen en de 
klachtenprocedure.  Dit hebben we gedaan in punt 10.1 van de algemene voorwaarden.  
Doordat we nu toch iets moesten aanpassen in de algemene voorwaarden, hebben we meteen 
ook bij punt 6.2 een begripsaanpassing gedaan mbt het woord gastoudervergoeding. Dit hebben 
we gedaan om we in de praktijk werken met 2 soorten gastoudervergoedingen. De definitie die er 
stond omvatte niet de werkwijze die wordt toegepast bij gastouders die een eigen vast uurtarief 
hanteren. De nieuwe algemene voorwaarden zijn overhandigd aan de oudercommissie. De 
nieuwe algemene voorwaarden worden op korte termijn ook onder de aandacht gebracht bij de 
klanten, zowel in de Nieuwsbrief als op de website (na inloggen). 



  

5. 

Zoals eerder gemeld in de vorige vergadering, is per 01-01-2016 een wettelijke aanpassing 
gekomen in de bevoegdheden van de oudercommissie. De oudercommissie adviseert de 
kinderopvangorganisatie over onderwerpen die worden genoemd in artikel 1.60 van de Wet 
Kinderopvang, zoals bijvoorbeeld algemene voedingsaangelegenheden, veiligheid of gezondheid, 
etc. Vanaf 2016 komt er meer nadruk te liggen op het  pedagogisch beleid. De 
kinderopvangorganisatie moet het pedagogisch beleid 1x per jaar bespreken met de 
oudercommissie. Daarnaast is de Kinderopvangorganisatie verplicht om het definitieve rapport 
van de GGD met de oudercommissie te bespreken. 

 

Het Inspectie rapport wordt reeds jaarlijks met de oudercommissie besproken. Nieuw voor ons is 
nu het bespreken van het pedagogisch beleid. We hebben deze samen doorgenomen en 
onveranderd gelaten. Het pedagogisch beleid schetst bij ons een kader waarbinnen een 
gastouder op opvoedkundig gebied kan ondersteunen, samen met de ouders, die een belangrijke 
partij zijn in deze. De gastouderopvang is op dat gebied anders dan een kinderdagverblijf met veel 
wisselende pedagogisch medewerkers en veel kinderen bij één medewerker. Onze gastouders 
zijn vaste gezichten en spreken de ouders op iedere opvangdag persoonlijk over de 
gebeurtenissen, de wensen, behoeften en ontwikkelingen van het kind of kinderen. Op deze 
manier kunnen met korte en directe lijnen persoonlijke afspraken gemaakt worden tussen de 
ouder en de gastouder over de ontwikkeling van het kind en de (manier van) ondersteuning in 
elke fase. Dit wordt door het pedagogisch beleid ondersteund.  

 

 6. 

Met het personenregister worden professionals continue gescreend op strafbare feiten. Niet alleen 

pm’ers en gastouders, ook stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zelfstandigen moeten zich 

vanaf 1 mei 2016 inschrijven in het personenregister. Huidige werknemers worden als sinds 01-

01-2013 continue gescreend, maar er bestond nog geen lijst van te screenen personen. 

Er wordt een actieve rol van de medewerker/gastouder gevraagd. Iedereen is zelf 

verantwoordelijk voor zijn inschrijving. Zonder inschrijving in het personenregister mag iemand 

niet werkzaam zijn in de kinderopvang.. 

 

 

 7. 

De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar (2017) gehouden of eerder indien dit noodzakelijk 

blijkt.   

 

 

 

Actiepunten / Besluitenlijst  

 

Verantwoordelijke  

 

Einddatum 

Prikken van de dag en tijdstip van de volgende vergadering M.Pater 10 jan 2017 

 


