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1. 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 in ieder kindercentrum en gastouderbu  

    reau en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang  

    stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van  

    de oudercommissie. 

 

     De Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, Boink en de beide 

     ondernemersverenigingen,  de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging     

     Ondernemers in de Kinderopvang, hebben een modelreglement samengesteld. Dit reglement heeft  

     het modelreglement als basis gebruikt. 

 

2. DOELSTELLING  

  

    De centrale oudercommissie stelt zich ten doel de gemeenschappelijk belangen van ouders en  
    kinderen op centraal niveau te behartigen. 

   

 3. SAMENSTELLING OUDERCOMMISSIE 

     

1)  Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement, kunnen lid zijn van de cen-
trale oudercommissie; 

2) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de centrale oudercommissie; 
3) Gastouders, personeelsleden, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en le-

den van de Directie van de kinderopvangorganisatie kunnen geen lid zijn van de oudercommis-
sie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat het kindercentrum bezoekt of gebruik maakt 
van gastouderopvang van desbetreffend gastouderbureau;  

4) De centrale oudercommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal uit elf leden. Wanneer het 
aantal beneden de vijf daalt, zorgt de centrale oudercommissie zo spoedig mogelijk voor aan-
vulling.  

5) Bij de samenstelling wordt erop toegezien dat alle opvangvormen en zoveel mogelijk regio’s cq 
kindercentra en gastouderbureaus in de centrale oudercommissie vertegenwoordigd zijn.  

6) Ten hoogste twee zetels in de centrale oudercommissie mogen bezet  zijn door leden  van het-
zelfde kindercentrum of gastouderbureau. 

 

 4. TOTSTANDKOMING EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP 

  

1) Indien er vacatures zijn in de centrale oudercommissie dan roept de centrale oudercommissie 
oudercommissieleden op zich kandidaat te stellen; 

2) Benoeming van een nieuw lid kan niet eerder plaatsvinden dan nadat de centrale oudercom-
missie, of een afvaardiging uit de commissie, een oriënterend gesprek heeft gevoerd met de 
kandidaat; 

3) De voorzitter of secretaris van de centrale oudercommissie voorziet de kandidaat van de be-
nodigde informatie; 

4) Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandida-
ten op de eerstvolgende vergadering van de centrale oudercommissie benoemd; 



 

 

5) Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de centrale 
oudercommissie een verkiezing; 

6) De verkiezing vindt plaats op een avond waarvoor alle oudercommissies tijdig zijn uitgeno-
digd. De oudercommissies worden tijdig geïnformeerd over de verkiezing en de 
kandidaatstelling. De verkiezing mag ook via een schriftelijke stemming, waarbij per ouder-
commissie één stem is toegekend: 

7) Centrale oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar.  
       Ze zijn maximaal twee keer herkiesbaar; 

8) Het lidmaatschap van de centrale oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, 
bij ontslag door de centrale oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind 
meer heeft dat gebruik maakt van kinderopvang van de kinderopvangorganisatie; of maximaal 
twee jaar nadat het (laatste) kind van de ouder geen gebruik meer maakt van kinderopvang, 
indien er geen kandidaten zijn 

9) De centrale oudercommissie treedt in zijn geheel af wanneer tijdens een avond waarbij de 
meerderheid van de oudercommissies aanwezig is en een meerderheid van de aanwezige 
oudercommissies hun vertrouwen in de centrale oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit 
kan alleen genomen worden als het aftreden van de commissieleden is opgevoerd op de van 
tevoren opgestelde agenda. 

   

 5. Adviesrecht oudercommissie   

  

Kinderopvang KOOS stelt de oudercommissies conform de Wet kinderopvang in de        

gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie be-

treft, inzake:  

- Het algemene pedagogisch beleid van de organisatie;  

- Het algemene voedingsbeleid van de organisatie beleid; 

- Het algemene kwaliteitsbeleid binnen de organisatie( groepsgrootte, oplei-

dingseisen);  

- Vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klach-

ten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling 

van klachten;  

- Wijziging van de prijs van de kinderopvang.  

       

6.  Ongevraagd advies 

    

     De centrale oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de  

     onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft. 

  

7. Adviestraject oudercommissie  

a) Van een advies kan Kinderopvang KOOS slechts afwijken indien hij schriftelijk 

en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het 

advies verzet;   

b) Kinderopvang KOOS verstrekt tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie 

die de oudercommissie  voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig 

heeft ;    

c) In het “huishoudelijk reglement oudercommissie” worden termijnen vastgesteld 

waarbinnen Kinderopvang KOOS en de oudercommissie geacht zijn te reage-

ren.   

  



 

 

  

8.  GEHEIMHOUDING OUDERCOMMISSIE  

  

Afspraken over geheimhouding worden in het ‘huishoudelijk reglement centrale ouder-

commissie’ vastgesteld.   

  

9. FACILITERING CENTRALE OUDERCOMMISSIE  
  

Afspraken over de facilitering van de centrale oudercommissie worden in het ‘huishou-

delijk reglement oudercommissie’ vastgesteld.  

  

10.  KLACHTEN  

  

Kinderopvang KOOS heeft een klachtenregeling voor de behandeling van interne klach-

ten van ouders en lokale oudercommissies over een door hem genomen besluit.  

Geschillen tussen een oudercommissielid en de houder aangaande het uitvoeren van 

regulier oudercommissiewerk kunnen in geen geval leiden tot het opzeggen van de 

kindplaats van die ouder door de houder;  

      Wanneer aan het einde van deze interne klachtenprocedure de klacht niet (naar tevredenheid) is 
      opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en 
      Peuterspeelzalen. 

11.   WIJZIGING VAN HET REGLEMENT    

        Wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie. 

 


