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Inleiding

Ondernemend in welzijn

[Deze inleiding is overgenomen uit het modelreglement afkomstig van de website van BOinK. Het dient als
informatie voor toekomstige leden van de oudercommissie en ter verduidelijking van de totstandkoming van dit
document.]

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 1 op ieder kindercentrum2 en ieder gastouderbureau
en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen.
De houder is wettelijk verplicht om binnen 6 maanden na registratie in het LRK een oudercommissie in te
stellen voor elk geëxploiteerd kindercentrum of gastouderbureau. Binnen 6 maanden na registratie in het LRK
moet de houder een reglement voor de oudercommissie vaststellen. De Wet kinderopvang (Wko) 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, Brancheorganisatie
Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland, 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 l.50/1.56 (het bieden van verantwoorde kinderopvang; het pedagogisch beleid en de praktijk,
voorschoolse educatie, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; 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 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. 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 werkwijze van de oudercommissie.

1
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet indien de houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om
een oudercommissie in te stellen en dit een kindercentrum of gastouderbureau betreft met maximaal 50 kinderen dan wel maximaal 50
gastouders.
2 Een kindercentrum kan zowel dagopvang als buitenschoolse opvang aanbieden. Indien op één adres meerdere vormen van kinderopvang
worden aangeboden, dan is het mogelijk één oudercommissie in te stellen.
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4. Communicatie met ouders
a)
b)
c)
d)
e)

De leden van de oudercommissie stellen nieuwe ouders op de hoogte van het bestaan van de
oudercommissie;
Een lijst met de namen van de leden, waarop vermeld de wijze waarop men met hen contact kan
worden gezocht, wordt gecommuniceerd aan de ouders;
Alle ouders worden door middel van een aankondiging minimaal 14 dagen vooraf op de hoogte
gebracht van de vergadering van de oudercommissie;
De door oudercommissie en houder goedgekeurde notulen zijn voor alle ouders op aanvraag
verkrijgbaar en worden ter inzage beschikbaar gesteld;
Een keer per jaar brengt de oudercommissie verslag uit over haar activiteiten middels een jaarverslag
dat op de website wordt gepubliceerd.

5. Stemprocedures
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Besluitvorming door de oudercommissie vindt plaats bij meerderheid van stemmen (Wko art 1.59 lid

4);

Stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan bepalen dat schriftelijk wordt gestemd;
Een blanco stem of onthouding wordt geacht niet te zijn uitgebracht;
Bij het staken van de stemmen beslist een ouderraadpleging;
Een lid van de oudercommissie kan een ander oudercommissielid schriftelijk machtigen voor hem of
haar een stem uit te brengen. Een lid kan in een vergadering voor ten hoogste twee leden als
gemachtigde optreden;
Over kwesties die het voortbestaan van de oudercommissie zelf of haar functioneren betreffen kan de
vergadering alleen besluiten indien het op de agenda is opgevoerd. Het gaat hierbij met name om:
- ontslag van één van de leden. In deze situatie is de vergadering niet openbaar;
- wijziging van het reglement van de oudercommissie;
- wijziging van het huishoudelijk reglement.

6. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Tenminste jaarlijks wordt het huishoudelijk reglement door de oudercommissie herzien en opnieuw
vastgesteld.
Datum en plaats,
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b)

het lidmaatschap van een belangenvereniging;
het beschikbaar stellen van vergaderruimte;
het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten en de mogelijkheid om
informatie te verzenden en ontvangen voor de oudercommissie;
het beschikbaar stellen van een digitale werkomgeving voor het opslaan/archiveren van
documenten;
het beschikbaar stellen van een pagina op de website van de houder voor de oudercommissie;
de mogelijkheid om (na akkoord van ouders) te communiceren met de individuele ouders van het
kindercentrum.
Op verzoek van de oudercommissie kan de houder (financiële) middelen beschikbaar stellen voor:
het (mede) organiseren van één ouderavond per jaar;
het bijwonen van een congres;
het kunnen deelnemen aan een specifieke training voor de oudercommissie;
deskundigheidsbevordering van de oudercommissie.

5. Geheimhouding
a)

Op de leden van de oudercommissie rust, inzake van hetgeen hen uit hoofde van hun lidmaatschap ter
kennis is gekomen, in beginsel geen geheimhoudingsplicht;
b) Een geheimhoudingsplicht bestaat wel in de hieronder beschreven situaties:
- Informatie en stukken kunnen alleen aangeduid worden als vertrouwelijk, wanneer het gegevens van
privépersonen betreft (Algemene verordening gegevensbescherming) of wanneer het gegevens
betreft die het economisch belang van de kinderopvangorganisatie kunnen schaden;
- Ook de oudercommissie kan verzoeken om geheimhouding van informatie of inlichtingen die
schriftelijk of anderszins ter kennis van de houder worden gebracht;
c) Verzoeken tot geheimhouding dienen te worden gemotiveerd;
d) Waar mogelijk geeft de houder of de oudercommissie aan welke tijdsduur aan de geheimhouding
verbonden is.

6. Geschillen
a)

b)

c)

De Geschillencommissie Kinderopvang is aangewezen voor het behandelen van geschillen tussen de
houder van een kindercentrum en de oudercommissie over een door die houder voorgenomen of
genomen besluit over een of meer onderwerpen van artikel 1.60;
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;
De houder of de oudercommissie kan verzoeken om een lid van de oudercommissie voor een
bepaalde termijn uit te sluiten van de werkzaamheden van de oudercommissie. Een dergelijk verzoek
kan alleen worden gedaan wanneer het betreffende lid het overleg met de houder, dan wel de
werkzaamheden van de oudercommissie, ernstig belemmert.
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