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1. Doelstelling  
De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te 

participeren in het beleid van het kinderopvang  door een goede 
invulling te geven aan de adviesrechten om op deze wijze de 
kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. 
 

 
2. Samenstelling oudercommissie 

a) Personen werkzaam bij het kinderopvang kunnen geen lid 
zijn van de oudercommissie van kinderopvang of 
gastouderbureau ook niet indien zij ouder zijn van een kind 
dat het kinderopvang bezoekt (Wk art 1.58 lid 3) ;  1

b) De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 
leden  

 
3. Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap oudercommissie  2

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 ; 3

d) Benoeming geschiedt  voor een periode van 2  jaar. Na het 
verstrijken is herbenoeming wel/niet 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 op 
het kindercentrum of gastouderbureau;  

f) Wanneer deel van de ouders aangeeft het vertrouwen in (een of 
meerdere leden van) de oudercommissie te zijn verloren, 
kunnen zij het aftreden van de oudercommissie verzoeken. 
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4. 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); 

- Openingstijden (Wk art. 1.60 lid 1c); 
- Het beleid met betrekking tot spel- en 

ontwikkelactiviteiten 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 1e); 

- Wijziging van de prijs van de kinderopvang (Wk art. 1.60 
lid 1f). 

b) De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te 
adviseren over de onderwerpen in het eerste lid (Wk art. 1.60 
lid 3). 
 

5. 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 
kinderopvang 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.  
 

6.  Machtiging centrale oudercommissie 
a) Een eventuele machtiging van de centrale oudercommissie 

door de oudercommissie wordt door de oudercommissie 
beschreven in het ‘huishoudelijk reglement 
oudercommissie’;  
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b) In het ‘huishoudelijk reglement oudercommissie’ is 
vastgelegd wanneer de oudercommissie de machtiging van 
de centrale oudercommissie kan intrekken.  
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7.  Geheimhouding oudercommissie 
Afspraken over geheimhouding worden in het ‘huishoudelijk reglement 

oudercommissie’ vastgesteld.  
 

8. Facilitering oudercommissie 
Afspraken over de facilitering van de oudercommissie worden in het 

‘huishoudelijk reglement oudercommissie’ vastgesteld. 
 

9.  Klachten 
a) De houder treft een regeling voor de behandeling van 

klachten 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 getroffen regeling 
waarborgt dat aan de behandeling van een klacht van de 
oudercommissie niet wordt deelgenomen door de houder of 
door een persoon die werkzaam is voor of bij de houder op 
wie die klacht betrekking heeft. De houder brengt de 
getroffen regeling op passende wijze onder de aandacht van 
de oudercommissie;  

b) Geschillen tussen een oudercommissielid en de houder 
aangaande het uitvoeren van regulier oudercommissiewerk  4

kunnen in geen geval leiden tot het opzeggen van de 
kindplaats van die ouder door de houder; 

c) In het huishoudelijk reglement oudercommissie worden 
afspraken gemaakt over hoe om te gaan met 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). 
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