
Datum: 28-10-2020


Locatie: Videocall vergadering 
Aanwezig: Eltine Middelhoven, Sanne van Loon en Jolijn Hendriks


Agenda: 
1. Voorstellen Kimberley


2. Nieuwe samenstelling


3. Nieuwe werkwijze en tools


4. Samenwerking oudercommissie


5. Evaluatiegesprekken tussen gastouder en ouders


1. Voorstellen Kimberley 

Jolijn heeft Kimberley benaderd om lid te worden van de gastoudercommissie. Zij heeft een leuk stukje 
geschreven dat in de nieuwsbrief komt te staan. Zonder tegenbericht zal zij met directe ingang deel uit 
gaan maken van de gastoudercommissie. Kimberley stelt zich voor aan de andere leden en geeft aan dat 
zij er erg veel zin in heeft!


2. Nieuwe samenstelling 

Lena Lynn heeft te kennen gegeven dat zij per januari 2021 zal gaan stoppen met de gastoudercommissie. 
Dit betekent dat er wederom een nieuw lid zal moeten komen. Jolijn gaat hiervoor werven. 

Lena-Lynn heeft vanaf het begin bij de gasoudercommissie gezeten. Wij bedanken haar voor haar 
jarenlange inzet. Wanneer er een nieuw lid bij is zal ook de rolverdeling opnieuw vastgelegd gaan worden.







3. Nieuwe werkwijze en tools 

Zoals het er naar uitziet zullen we voorlopig op deze manier blijven vergaderen. We zijn het er over 
eens dat je soms het persoonlijke contact wel mist maar dat het ook heel praktisch is en o.a. 
reistijd scheelt. We besluiten om, ook na Corona, online te blijven vergaderen, dit afgewisseld met 
één of twee vergaderingen op locatie. Nu doen wij dit via What’s app videobellen maar dat is niet 
fijn. Er wordt geïnventariseerd naar de tools waar iedereen ervaring mee heeft.

We denken dat  Microsoft Teams het beste tool is om verder in te gaan zetten. Jolijn gaat hiermee 
aan de slag zodat dit voor de volgende vergadering gebruikt kan gaan worden.


4. Samenwerking Oudercommissie 

Er is bij zowel de oudercommissie als de gastoudercommissie al vaker gesproken over een manier 
om samen te werken. Vanuit de oudercommissie is nu heel concreet de vraag gekomen of het een 
optie is om structureel af te spreken om 1 per per jaar een gezamenlijke vergadering te hebben, 
bijvoorbeeld de laatste vergadering van het jaar.

De gastoudercommissie staat hier zeker voor open. Er wordt door Lena-Lynn aangegeven dat een 
gezamenlijke vergadering in het voorjaar of in de zomer misschien leuker is. Dan zou het 
gecombineerd kunnen worden met bijvoorbeeld een bbq.

Dit voorstel wordt weer neergelegd bij de oudercommissie.


5 Evaluatiegesprekken tussen gastouder en ouders 

Dit punt is besproken in de oudercommissie en hierdoor op de agenda gezet van de 
gastoudercommissie. In de vergadering van de oudercommissie is gesproken over een mogelijk 
observatiesysteem, of kind volg systeem. Hier is al vaker naar gekeken en ook mee gewerkt in een 
pilot. De mogelijkheden hiervoor zullen nog verder worden bekeken en uitgewerkt.

Naar aanleiding hiervan kwam de oudercommissie op de voortgangsgesprekken. Binnen de 
kinderopvang wordt er structureel geëvalueerd met de ouders. Binnen de gastouderopvang wordt 
dit vrij gelaten. De één doet het wel en de ander volstaat met de overdracht bij het brengen en 
halen. Het zou goed zijn al er vanuit Gastouderservice Take Care en advies komt om in ieder geval 
één keer per jaar de opvang te evalueren met de ouders. Dit zou een ‘officieel’ gesprek moeten 
zijn, en niet bij het brengen of halen van de kinderen. Het gesprek zou worden voorbereid aan de 
hand van een formulier waarbij bijvoorbeeld de verschillende ontwikkelingsgebieden worden 
besproken, maar ook het gedrag van het kind en de samenwerking met de ouders. De 
oudercommissie is hier voorstander van en is benieuwd hoe de gastoudercommissie hier 
tegenaan kijkt.

De meningen zijn wat verdeeld. Alle leden zien zeker wel de meerwaarde in van een evaluatie 
gesprek maar zij zien ook dat er wel behoorlijk wat tijd gaat zitten in het voorbereiden en 
organiseren van deze gesprekken. 




Binnen de kinderopvang kun je taken hierbij verdelen en als gastouder moet je het natuurlijk alleen 
doen. Daar staat wel weer tegenover dat de groepen ook kleiner zijn en er dus minder gesprekken 
worden gevoerd.

Alle leden zijn het er over eens dat het niet verplicht kan worden. Ook geven zij aan dat het 
misschien aan de ouder moet worden overgelaten om te beslissen of zij het gesprek willen of niet. 
Het idee wordt geopperd om misschien eerst een observatielijst in te vullen en dit aan de ouders 
te geven ter informatie. Wanneer de ouders dat willen kan er dan een afspraak worden gemaakt 
voor een evaluatiegesprek. In dit gesprek wordt dan verder ingegaan op de bevindingen uit de 
observatie.

Jolijn geeft an dat het niet ‘te vrijblijvend’ moet zijn, anders wordt het niet opgepakt. Ook is dit een 
mooi punt om de kwaliteit binnen de gastouderopvang naar een hoger niveau te tillen. Uit 
onderzoeken blijkt keer op keer dat de kwaliteit binnen de gastouderopvang moeilijk te meten is. 
Er zijn te grote uitschieters naar boven en beneden om een duidelijke middenlijn te bepalen. Door 
structureel te evalueren met ouders laat je zien dat je een professional bent met kennis van zaken. 
Om die kennis te onderbouwen zal Take Care in 2021 ook online scholing aan gaan bieden over 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderen en hoe je een goede observatie kunt doen bij kinderen. 
Ook gesprekstechnieken zullen aan de orde komen.

Er wordt besloten om dit punt weer voor te leggen aan de oudercommissie met de vraag wat zij 
vinden van de opzet waarbij er eerst een observatie wordt ingevuld en dat de ouders aan kunnen 
geven of er een vervolggesprek moet komen.


