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Inhoud 

 

Inleiding  

 1. Reglement oudercommissie  

 2. Huishoudelijk reglement oudercommissie  

a. Werkwijze oudercommissie (bepaalt alleen de 10 oudercommissie)  

b. Afspraken tussen oudercommissie en kinderopvangorganisatie 14 (wordt afgestemd door 
oudercommissie en organisatie, met akkoord van beide kanten)  

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Inleiding 

1. Algemeen 

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. Binnen 6 maanden na aanmelding bij de gemeente moet 
de houder een reglement voor de oudercommissie vaststellen. De Wet kinderopvang stelt o.a. 
eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de 
oudercommissie. 

Aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben daarom gezamenlijk een model ontwikkeld 
voor het reglement van de oudercommissie en daarnaast ook een model voor een huishoudelijk 
reglement van de oudercommissie. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, 
BOinK en werkgeversvereniging, Brancheorganisatie Kinderopvang, dragen deze reglementen 
actief uit naar hun leden. 

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. 

 

 

 

 

 

 



	

	

2. Het modelreglement  

Het voorliggende modelreglement bestaat uit twee verschillende onderdelen, het “reglement 
oudercommissie” en het “huishoudelijk reglement oudercommissie”. Het “reglement 
oudercommissie” bevat voornamelijk de wettelijke eisen vanuit de Wet kinderopvang, zoals de 
procedures voor de manier waarop de oudercommissie wordt samengesteld. Van de wettelijke 
eisen mag niet neerwaarts afgeweken worden. De oudercommissie bepaalt haar eigen 
werkwijze. Doordat het reglement van de oudercommissie door de houder wordt vastgesteld 
kunnen daar geen bepalingen over de werkwijze van de oudercommissie in opgenomen 
worden. Het wijzigen van het reglement van de oudercommissie behoeft instemming van de 
oudercommissie. In dit “reglement oudercommissie” wordt verwezen naar het “huishoudelijk 
reglement oudercommissie” voor de specifieke werkwijze van de oudercommissie. Het “model 
huishoudelijk reglement oudercommissie” bestaat uit twee delen. Het eerste deel, deel A, 
betreft de werkwijze van de oudercommissie. De oudercommissie stelt deel A van het 
huishoudelijk reglement vast. Het tweede deel, deel B, betreft afspraken tussen 
oudercommissie en kinderopvangorganisatie. De oudercommissie stelt deel B in samenspraak 
met de houder vast (beide partijen ondertekenen deel B). Dit “huishoudelijk reglement 
oudercommissie” kunnen oudercommissies als handreiking gebruiken om goede afspraken te 
maken tussen de leden onderling en tussen de oudercommissie met de houder, zodat de 
oudercommissie zo goed mogelijk kan functioneren. De reglementen dienen voor gebruik 
aangepast te worden aan de situatie op het kindercentrum. 

3. Centrale oudercommissie De Wet kinderopvang spreekt uitsluitend over 
oudercommissies op locatie, maar in grotere organisaties kan ook een centrale oudercommissie 
worden opgericht. Voorwaarde is wel dat elke locatie ook een eigen oudercommissie heeft. 
Deze lokale oudercommissie bepaalt zelf of én welke adviesrechten zij wil overdragen aan de 
centrale oudercommissie. Voor de toezichthouder (GGD) moet dat inzichtelijk zijn. Deze 
schriftelijke machtiging kan door de lokale oudercommissie op ieder moment weer worden 
ingetrokken aangezien de adviesrechten per definitie liggen bij de oudercommissie op locatie. 
Overigens mogen niet alle adviesrechten worden overgedragen naar de centrale 
oudercommissie. Dit zou namelijk tot gevolg hebben dat er uiteindelijk geen lokale 
oudercommissies meer (nodig) zijn. In het “huishoudelijk reglement oudercommissie” staan de 
mogelijke afspraken over machtiging aan de centrale oudercommissie verder beschreven. De 
onderwerpen voor machtiging worden opgenomen en ondertekend in het huishoudelijk 
reglement. 

4. Samenstellen oudercommissie Voor het samenstellen van een oudercommissie is het 
een aanbeveling een goede afspiegeling van de ouders in de oudercommissie te hebben, 
bijvoorbeeld een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle groepen. Daarnaast kan 
er gekeken worden naar de achtergrond, het beroep en de interesse/hobby van de ouders. 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

5.  Begripsomschri jv ing  

• Kindercentrum:  Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan 
gastouderopvang. 
 

• Peuterspeelzaal:    Voorziening waar peuterspeelzaalwerk plaatsvindt,  anders dan 
gastouderopvang of kinderopvang in een kindercentrum. 
 

• 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. 
 

• Vestigingsmanager: De medewerker die belast is met de leiding van het   
kindercentrum 
 

• Beroepskracht: De persoon die werkzaam is bij een kindercentrum en is belast met de 
verzorging en opvoeding van kinderen 
 

• 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. 

 

 



	

	

 

Reglement oudercommissie  

1. Doelstel l ing 

De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van het 
kindercentrum 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 kindercentrum, niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal (hierna wordt met 
kindercentrum ook niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal bedoeld) of gastouderbureau stelt voor 
elk door hem geëxploiteerd kindercentrum of 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 degenen wier kinderen in het 
kindercentrum of 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) 

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. Samenstell ing oudercommissie  

a) Personen werkzaam bij het kindercentrum kunnen geen lid zijn van de oudercommissie van 
dat kindercentrum of gastouderbureau ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat het 

kindercentrum bezoekt (Wk art 1.58 lid 3)
1

;  

b) De oudercommissie bestaat uit minimal 3 en maximaal 5 leden
2

. 

 
1 In het huishoudelijk reglement kunnen tussen de oudercommissie en de houder eventueel 
afspraken worden gemaakt over het uitsluiten van andere personen, zoals: personen werkzaam 
bij een andere kinderopvangorganisatie, partners van werknemers van de 
kinderopvangorganisatie en gastouders. NB. Gastouders zijn niet altijd in dienst van een 
kinderopvangorganisatie dus het is aan te raden hierover een afspraak op te nemen in het 
huishoudelijk reglement. 

2 Minimum en maximum aantal leden invullen. Gangbaar is minimaal drie en maximaal zeven 
leden; een oneven aantal is aan te raden voor het geval een situatie tot stemmen leidt. 
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