
Notulen Oudercommissie overleg Kinderdagverblijf ‘t Koetshuisje 
 

Datum:  Dinsdag 16 april 2019 

Tijd:   19.00 uur 

Locatie:  Arnhem 

Aanwezig: Dimpfy, Ellen, Rutger, Marcel en Kim 

Notulist:  Marcel 

Afwezig: - 

1. Welkom  

Welkom Allemaal.  

 

2. Cursus werken met baby’s 

-  Nederlands Jeugd Instituut (NJI) 

- 8 bijeenkomsten gestart vanaf 2e week van januari 2019 (Linda, Mayke en Sebrenne) 

Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of 

cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet 

aan alle criteria. Op dinsdag 11 september 2018 heeft Kim de ‘train de trainer cursus van het 

Nederlands Jeugdinstituut (NJI) gevolgd en het certificaat behaald. Deze training voldoet aan de 

wettelijke criteria.  

 

Deze training helpt de deelnemer zes interactievaardigheden beter te kennen en uit te voeren. Daar-
naast besteedt de training aandacht aan: de groepsruimte, het speelgoedmateriaal en de samenwer-
king tussen collega’s en met ouders.  
Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over 
vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren. 
 
De training 'Werken met baby's' bestaat uit acht bijeenkomsten: 

1. visie op baby's en babyopvang 
2. het bieden van emotionele ondersteuning 
3. respect voor autonomie 
4. structuur en continuïteit 
5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet 
6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties 
7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren 
8. samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen. 

De training is opgebouwd volgens de principes van 'ervarend leren'. U krijgt theorie en gaat daar mee 
oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke 
bijeenkomst huiswerkopdrachten maken. 

Op ’t Koetshuisje zijn wij in de 2e week van januari 2019 gestart met deze training, zodat alle mede-
werksters dit certificaat zullen behalen. Voor meer verdieping in de cursus wordt een bijeenkomst 
georganiseerd is samenwerking met een lactatiekundige. De eerste drie pedagogisch medewerksters 
van ’t Koetshuisje hebben succesvol dit certificaat behaald. Dit zijn: Linda, Mayke en Sebrenne.  



In januari 2020 start de volgende ronde, zodat alle pedagogisch medewerksters van ’t Koetshuisje in 
het bezit zijn van dit certificaat. 

3. GGD inspectie 

De GGD is weer langs geweest op ’t Koetshuisje en alles is weer in orde bevonden. Behalve naar de 

diverse documenten zoals het pedagogisch beleidsplan, werd ook de kind-leidsterratio onder de loep 

genomen en de veiligheid van de ruimte. Tot slot vond nog een korte observatie plaats om de 

pedagogische begeleiding op de groep te kunnen beoordelen. Het inspectierapport ligt ter inzage op 

’t Koetshuisje. Tevens staat het rapport op onze website: www.hetkoetshuisje.nl! 

4. Ruimte kinderopvang bepalend voor speelgedrag kind 

Exploratief en sociaal gedrag van kinderen is gerelateerd aan de ruimte en de inrichting van de bin-
nenspeelruimte van kinderdagverblijven. Dat concludeert Ine van Liempd in haar proefschrift, 
waarop ze op 16 november 2018 is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.  
Van Liempd deed onderzoek bij tien verticale groepen in tien kinderdagverblijven. De leeftijd van de 
geobserveerde kinderen varieerde van 1 tot 4 jaar. De kinderen gebruikten diverse ruimtelijke ele-
menten. De vrije vloer werd het meest gebruikt, en ook voor de meeste doeleinden, zoals rondlopen, 
springen, kruipen en rennen. De vloer is dus, behalve verkeersruimte, ook een belangrijke speelplek, 
volgens Van Liempd. Ook tafels werden veelvuldig gebruikt.  
Om kinderen in staat te stellen een variatie aan mogelijkheden te exploreren, heeft een verticale 
groep meer dan één ruimte nodig, zegt Van Liempd. Ze betreurt het dat de meeste groepen in Ne-
derlandse kinderopvang maar over één eigen binnenspeelruimte beschikken.  
De pedagogische visie waarop tante tuit/ ’t Koetshuisje is gerealiseerd namelijk die van de rijke leer-
omgeving, gaat daarentegen wel uit van meer dan één ruimte. Zo onderscheiden wij de huiselijke 
ruimte, de rustige ruimte en de ontdekkende ruimte.  
Met de onderzoeksresultaten van Van Liempd uit haar proefschrift zullen wellicht meer 

kinderopvangorganisaties het voorbeeld van ons volgen en meerdere ruimten gaan onderscheiden. 

5. Ruildagen 2020 

Kim stelde voor om te overleggen over de ruildagen. Momenteel hebben alle ouders per kind 5 

ruildagen per jaar. De officiële feestdagen kunnen niet geruild worden en bij ziekte kan ook niet 

achteraf geruild worden. Ruildagen zijn bedoeld om de verlof dagen te kunnen ruilen mits het kan 

qua kind-leidsterratio. Kim stelde voor om hier nog eens na te kijken met de oudercommissie. Is het 

een idee om de ruildagen afstemmen na ratio hoeveel dagen de kinderen komen. Dit voorstel wordt 

verder uitgewerkt en bij de volgende oudercommissie voorgesteld, zodat de oudercommissie hier 

vervolgens advies op kan uitbrengen. 

6. Rondvraag 

Rutger: Cursus EHBO voor ouders is hier belangstelling voor en zou dit georganiseerd kunnen 

worden? Kim vraag offertes op en stelt vervolgens de vraag in de nieuwsbrief om te kijken of hier 

interesse is bij de ouders. Bij genoeg belangstelling zal dit georganiseerd gaan worden.  

Marcel:  Warme maaltijden service voor ouders. Kim pakt dit verder op met Fresh Hospitality. 

Hopelijk kunnen we dit invoeren per 1 mei 2019. De werkwijze m.b.t. bestellingen moet nog worden 

overlegd.  



 

Ellen:  Inentingen, zijn er kinderen die niet ingeënt zijn? Momenteel zijn er geen kinderen op ’t 

Koetshuisje die niet ingeënt zijn. Dit wordt altijd gevraagd bij het plaatsingsgesprek. 

 

 

Datum volgende overleg:  Juli 2019 (datum nog niet bekend). 

(1x per kwartaal) 


