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Inleiding
Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen
adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).
De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft
die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De houder is wettelijk verplicht om
een oudercommissie in te stellen voor elk geëxploiteerd kindercentrum of gastouderbureau.
De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het
kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Een
oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van
het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56 (het bieden van
verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden;
spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de
kinderopvang). De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over
de onderwerpen. Bij advies van ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen –
aanbieder en afnemer – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de belangen van
ouders én aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede
bedrijfsvoering. In die situatie dat het de houder ondanks allerlei inspanningen niet lukt om bij
een gastouderbureau met maximaal 50 aangesloten gastouders een oudercommissie te
vormen, dient de houder een alternatieve vorm van ouderraadpleging te organiseren. Indien
het een dergelijk gastouderbureau ondanks allerlei inspanningen niet lukt om een
oudercommissie te vormen, dient het gastouderbureau een alternatieve vorm van
ouderraadpleging te organiseren.

Begripsomschrijving
Kindercentrum:

Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan
gastouderopvang.

Gastouderbureau:

Een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en
begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders
aan gastouders geschiedt.

Houder:

Degene die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert.

Gastouder:

Degene die gastouderopvang biedt.

Ouder:

De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van
een kind op wie de kinderopvang betrekking heeft.

Oudercommissie:

De commissie, bedoeld als in artikel 1.58 van de Wet
kinderopvang, functionerend in het verband van een
kindercentrum van de kinderopvangorganisatie, op een wijze
zoals in dit reglement is beschreven.

Leden:

Leden van de oudercommissie.

Adviescomité́ :

Een comité́ dat als adviesorgaan van de
oudercommissie fungeert.
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1. Doelstelling
De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van
het gastouderbureau door een goede invulling te geven aan de adviesrechten om op deze
wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren.
2. Algemene procedures oudercommissie
a) Een houder van een gastouderbureau stelt voor elk door hem geëxploiteerd
gastouderbureau een oudercommissie in die tot taak heeft hem te adviseren over de
aangelegenheden, genoemd in de Wet kinderopvang artikel 1.60 (zie paragraaf 5 van dit
reglement) (Wk art. 1.58 lid 1);
b) Alleen voor startende oudercommissies; Voorafgaand aan de oprichting worden alle
ouders door de houder actief uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de
oudercommissie. Kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden;
c) De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door wier kinderen door
tussenkomst van het gastouderbureau worden opgevangen (Wk. Art 1.58 lid 2);
d) De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 1.58 lid 4);
e) De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen (Wk art. 1.59 lid 5);
f) Indien in de oudercommissie een of meerdere vacatures zijn, blijft de oudercommissie
bevoegd te besluiten, mits de oudercommissie gevormd wordt door meer dan één lid;
g) Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de houder zorg voor de
verkiezing van een nieuwe oudercommissie (Wk art. 1.58 lid 1).
3. Samenstelling oudercommissie
a) Personen werkzaam via het gastouderbureau kunnen geen lid zijn van de
oudercommissie van het gastouderbureau ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat
wordt opgevangen via het gastouderbureau (Wk art 1.58 lid 3);
b) De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 leden.
4. Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap oudercommissie
a) Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op
zich kandidaat te stellen, kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden;
b) Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle
kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd;
c) Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de
oudercommissie een verkiezing via een stembus waarbij alle ouders een stembiljet
krijgen uitgereikt.
d) Benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar. Na het verstrijken is herbenoeming
wel mogelijk, indien de betreffende persoon zich hiervoor kandidaat stelt;
e) Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij
ontslag door de ouders/oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind
meer heeft dat gebruik maakt van kinderopvang via het gastouderbureau;
f) Tenminste een derde deel van de ouders kan de oudercommissie verzoeken om binnen
drie weken een ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf
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onderwerpen op de agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avond moet(en) (leden
van) de oudercommissie aftreden als de meerderheid van de ouders aanwezig is en de
meerderheid van de aanwezige ouders hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt.
Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als het is opgevoerd op de van tevoren
opgestelde agenda;
g) Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de houder zorg voor de
verkiezing van de nieuwe oudercommissie.
5. Adviesrecht oudercommissie
a) De houder stelt de oudercommissies conform WK art 1.60 lid 1a in de gelegenheid
advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:
- De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50 en 1.56 uit de Wet
Kinderopvang;
- Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het
gebied van veiligheid en gezondheid (WK art. 1.60 lid 1b);
- Opvangtijden (Wk art. 1.60 lid 1c);
- Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de
kinderen (Wk art. 1.60 lid 1d);
- Vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het
aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten (Wk art.
1.60 lid 1 e);
b) De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de
onderwerpen in het eerste lid (Wk art. 1.60 lid 3).
6. Adviestraject oudercommissie
a) Van een advies (als bedoeld in de Wet kinderopvang artikel 1.60 lid 1) kan de houder
slechts afwijken indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de
gastouderopvang zich tegen het advies verzet (Wk art. 1.60 lid 2);
b) De houder verstrekt tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de
oudercommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (Wk art. 1.60
lid 4);
c) In het “huishoudelijk reglement oudercommissie” worden termijnen vastgesteld
waarbinnen de houder en de oudercommissie geacht zijn te reageren.
7. Geheimhouding oudercommissie
Afspraken over geheimhouding worden in het “huishoudelijk reglement oudercommissie”
vastgesteld.
8. Facilitering oudercommissie
Afspraken over facilitering van de oudercommissie worden in het “huishoudelijk reglement
oudercommissie’ vastgesteld.
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9. Klachten
a) De houder heeft een regeling voor de behandeling van klachten getroffen van de
oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste
lid van de Wet kinderopvang (zie paragraaf 5). De houder brengt de getroffen regeling
onder de aandacht van de oudercommissie.
b) Geschillen tussen een oudercommissielid en de houder aangaande het uitvoeren van
regulier oudercommissiewerk kunnen in geen geval leiden tot het opzeggen van een
opvangplaats van die ouder door de houder;
c) In het huishoudelijk reglement oudercommissie worden afspraken gemaakt over hoe om
te gaan met de geschillen tussen houder en een oudercommissie (lid/leden).
10. Wijziging van reglement
Wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art. 1.59 lid 5).

Datum en plaats,
Namens Gastouderbureau De Admiraal
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Bijlage Huishoudelijk reglement oudercommissie

a. Alternatieve ouderraadpleging
Per 1 januari 2016 treedt de wetswijziging omtrent de positie van ouders in de kinderopvang
in werking. In de wetswijziging is tevens een vorm van alternatieve ouderraadpleging
opgenomen. Dat het niet altijd lukt om een oudercommissie te formeren, blijkt uit divers
onderzoek in opdracht van het ministerie: het ontbreken van een oudercommissie is de
meest voorkomende overtreding in de GGD rapportages. Brancheorganisatie Kinderopavang
heeft uitgebreid aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging,
zodat organisaties die geen ouders bereid vinden om in de oudercommissie zitting te nemen,
toch voldoen aan de eis van adviesrecht van ouders. Dit heeft geresulteerd in de
mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging voor kleinere organisaties.
In de situatie dat het de houder ondanks allerlei inspanningen niet lukt om bij een
gastouderbureau met maximaal 50 aangesloten gastouders een oudercommissie te vormen,
dient de houder een alternatieve vorm van ouderraadpleging te organiseren. Indien het een
dergelijk gastouderbureau ondanks allerlei inspanningen niet lukt om een oudercommissie te
vormen, dient het gastouderbureau een alternatieve vorm van ouderraadpleging te
organiseren.
De inspanningsverplichting door de houder voor het opzetten van een oudercommissie wordt
ingevuld door:
• Op de website
• In de nieuwsbrieven
• Tijdens de intakeprocedure
• Tijdens jaarlijkse oudergesprekken
• Gastouders informeren over het belang van een oudercommissie zodat zij de
vraagouders kunnen informeren
De Admiraal geeft de alternatieve ouderraadpleging op twee manieren vorm:
• Vraagouders hebben het recht om een reactie te geven op nieuwsbrieven die
verstuurd worden.
• Minimaal tweemaal per jaar wordt onder alle vraagouders een enquête verstuurd.
De enquêtes bestaan onder andere uit onderstaande onderwerpen:
• De wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding
hiervan
• de kwaliteit van de opvang (met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, de
groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
• het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
• veiligheid en gezondheid
• openingstijden
• spel- en ontwikkelingsactiviteiten
• regelingen inzake de behandeling van klachten
• wijzigingen van de prijs van kinderopvang
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a. Werkwijze oudercommissie (bepaalt alleen de oudercommissie).
b. Afspraken tussen oudercommissie en gastouderbureau (wordt afgestemd door
oudercommissie en organisatie, met akkoord van beide kanten).
(Wordt vastgesteld zodra er een oudercommissie wordt aangesteld)
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