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REGLEMENT OUDERCOMMISSIE 
 
Inleiding 

De Flintstones kinderopvang bv, Den Haag en de oudercommissie wil de advisering van de 

ouders via een oudercommissiereglement vastleggen. Dit reglement omvat geen regels 

omtrent de werkwijze van de oudercommissie. 

 

Begripsomschrijvingen 
 

 Kinderopvangorganisatie: De rechtspersoon, welke in organisatorisch verband een voorziening 
in de vorm van een kindercentrum in stand houdt om regelmatig gedurende meer dan twee 
uur per etmaal opvang te bieden aan kinderen uit verschillende gezinnen waarvoor een 
vergoeding verschuldigd is. 

 Wet Kinderopvang: Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van 
kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang 

 De Flintstones kinderopvang; De Flintstones kinderopvang is de rechtpersoon waaronder de 
kinderverblijven ressorteren. 

 Kinderverblijf: Een dagverblijf voor opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een verblijf voor 
naschoolseopvang en/of buitenschoolseopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar en tevens een 
verblijf voor ochtend-opvang voor kinderen van 2.5 tot 4 jaar in de vorm van peuterspeelzaal. 

 Directie: Directeur kinderopvang  

 Manager kinderverblijf: De leidinggevende van het kinderverblijf. 

 Groepsleiding: Medewerker werkzaam met de kinderen binnen het kinderverblijf 

 Ouder: De ouder of verzorger van een kind dat van de opvang in een kinderverblijf gebruik 
maakt 

Oudercommissie: Het centrale adviesorgaan, dat de ouders van het kinderverblijf vertegenwoordigt 
 
 
 

 

Artikel 1. Doelstelling oudercommissie 
 
De kinderopvangorganisatie stelt een oudercommissie in, die in het bijzonder de gemeenschappelijke, 
algemene belangen van de ouders behartigt en vertegenwoordigt, zoals bedoeld in de Wet 
Kinderopvang. In dat kader richt de oudercommissie zich in het bijzonder – in relatie tot de 
optimalisering van de realisering van de doelstellingen van de kinderopvangorganisatie en 
communicatie bevorderen tussen de ouders en medewerkers - op advisering aan de leiding van de 
kinderopvangorganisatie. De daaruit voortvloeiende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de oudercommissie zijn nader beschreven in dit reglement. 
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Artikel 2. Instelling oudercommissie; verkiezingen 

 
a. De zittende oudercommissie organiseert -nadat de oudercommissie is ingesteld door de 

leiding van de kinderopvang organisatie, indien de noodzaak zich voordoet, iedere twee jaar 
een verkiezing ter vervulling van de vacatures. De verkiezing vindt plaats op een ouderavond, 
waarvoor alle ouders tijdig zijn uitgenodigd en geïnformeerd over de verkiezing en de 
openstaande vacatures. 

b. De stemming geschiedt schriftelijk. Afhankelijk van de behoefte aan nieuwe commissieleden 
worden de kandidaten op wie het meeste aantal stemmen wordt uitgebracht verkozen. Bij 
gelijk aantal stemmen wordt opnieuw gestemd.  

c. Kiesgerechtigd zijn die ouders, die gedurende ten minste twee maanden hun kind geplaatst 
hebben in de kinderopvangorganisatie. Verkiesbaar tot lid van de oudercommissie, zijn die 
ouders die gedurende ten minste zes maanden een kind geplaatst hebben en tenminste de 
komende zes maanden geplaatst houden op de kinderopvangorganisatie. Slechts 1 
ouder/verzorger van een geplaatst kind kan zitting hebben in de oudercommissie. 

d. Leden van de oudercommissie worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn 
eenmaal herkiesbaar, uiteraard in de veronderstelling dat voldaan wordt en blijft aan de 
voorgeschreven samenstelling, zoals beschreven in artikel 4.  

e. De ouder kan als gevolg van artikel 2 sub d, voor 2 periodes zitting nemen in de 
oudercommissie namens de ouders van het kinderdagverblijf en voor 2 periodes namens de 
ouders van de BSO/NSO. 

f. Na de verkiezing wijst de oudercommissie uit haar leden een voorzitter en een secretaris aan. 
g. De zittende oudercommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. 

Kandidaatstelling kan schriftelijk of via mail naar de ouderraad mailbox gebeuren bij de 
voorzitter van de oudercommissie. Als het aantal kandidaten het aantal beschikbare vacatures 
niet overtreft, dan worden alle kandidaten op de eerstvolgende verkiezing door de 
oudercommissie benoemd. Ingeval er meer kandidaten zijn dan er vacatures beschikbaar zijn, 
dan organiseert de oudercommissie een schriftelijke verkiezing, welke plaatsvindt op de 
ouderavond, zoals aangegeven in het gestelde sub a hierboven. 

h. Ingeval te weinig ouders zich kandidaat hebben gesteld, dan kan van de voorgeschreven 
voorwaarden in relatie tot de benoeming en samenstelling van de oudercommissie worden 
afgeweken op basis van besluitvorming van de zittende oudercommissie, waarbij ten minste 
twee derde van de leden aanwezig is. Naderhand is tussentijdse invulling van de bestaande 
vacature(s) mogelijk. De aldus ingevulde vacatures worden tijdens de eerstvolgende 
oudercommissieverkiezingen verkiesbaar gesteld. 

 

Artikel 3.  Discretie 
De leden van de oudercommissie zijn gehouden tot geheimhouding van informatie die zij onder 
uitdrukkelijke voorwaarden daartoe ter vertrouwelijke kennisneming hebben ontvangen. 
 

Artikel 4. Samenstelling oudercommissie 
 

a. De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen, die ten tijde van de verkiezing geplaatst zijn op 
het kindercentrum. Het aantal leden van de oudercommissie is afhankelijk van het aantal kindgroepen, 
dat het kindercentrum telt, waarbij te allen tijde een minimum van drie leden uitgangspunt is. Het 
maximum aantal leden van de oudercommissie bedraagt twee keer zoveel leden als het aantal 
kindgroepen, dat het kindercentrum telt 

b. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk per kindgroep 
een vertegenwoordiger in de oudercommissie te hebben. Personeelsleden, dat wil zeggen personen, 
die in dienst zijn van dan wel geregeld werkzaam zijn voor het kindercentrum, kunnen geen lid zijn van 
de oudercommissie. 
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c. De directie en/of manager kinderverblijf kan op verzoek van de oudercommissie  aanwezig zijn bij de 
vergaderingen van de oudercommissie, doch heeft geen stemrecht. 

 

Artikel 5. Vergaderingen; besluitvorming; faciliteiten  

 
a. De oudercommissie vergadert minimaal twee maal per jaar met de directie en/of manager van 

de kinderopvangorganisatie en, indien gewenst door de oudercommissie, voorafgaand dan wel 
extra zonder de directie en/of manager van de kinderopvangorganisatie. Indien de 
oudercommissie dan wel de leiding van de kinderopvangorganisatie zulks wenst, kunnen extra 
overlegvergaderingen worden belegd in goed overleg. 

b. De oudercommissie zal ten minste één keer per jaar een openbare vergadering beleggen, 
waarbij alle ouders worden uitgenodigd en waarbij de oudercommissie tijdig zorg draagt voor 
agenda en bekendmaking van tijdstip en plaats van de vergadering. Bij deze openbare 
vergadering zal eveneens de directie en/of manager van de kinderopvangorganisatie aanwezig 
kunnen zijn. De betreffende openbare vergadering heeft tot doel de ouders te informeren 
omtrent de behandelde en te behandelen punten in de vergaderingen van de oudercommissie 
met de leiding van de kinderopvangorganisatie en de meningen ter zake van de aanwezige 
ouders te inventariseren. Behoudens in geval en ter zake van verkiezingen vindt geen 
besluitvorming plaats in deze openbare vergaderingen. 

c. Besluitvorming, in het bijzonder in relatie tot de bevoegdheden van de oudercommissie terzake 
het uitbrengen van advies, geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen in vergaderingen, 
waarbij de leiding van de kinderopvangorganisatie aanwezig kan zijn, maar waarbij de leiding 
van de kinderopvangorganisatie geen stemrecht heeft. Besluitvorming in relatie tot het 
uitbrengen van advies geschiedt in vergaderingen, waarin ten minste tweederde van de 
zittende leden van de oudercommissie aanwezig zijn.  

 
e. De oudercommissie kan voor haar activiteiten, in het bijzonder de vergaderingen, 

gebruikmaken van de bestaande voorzieningen en faciliteiten van de kinderopvang-
organisatie, in overleg met de leiding van de kinderopvangorganisatie. De leden van de 
oudercommissie hebben in het kader van de uitoefening van hun taken geen recht op enige 
vorm van vergoeding, behoudens de door de leiding van de kinderopvangorganisatie in 
overleg ter beschikking gestelde voorzieningen op de vestiging. De kinderopvangorganisatie 
stelt jaarlijks een budget van maximaal EUR 150,- ter beschikking ter dekking van te maken 
onkosten terzake communicatie ( telefoon, porti). Over de besteding van het budget wordt 
jaarlijks verantwoording afgelegd. In overleg met de leiding van de kinderopvangorganisatie zal 
echter zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande faciliteiten. 

 
 

Artikel 6. Taakverdeling voorzitter en secretaris 

 
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de oudercommissie 
De voorzitter roept de leden van de oudercommissie tenminste twee maal per jaar bijeen. 
De voorzitter is verplicht een vergadering te beleggen wanneer ten minste drie leden dit schriftelijk 
verzoeken of op verzoek van de directie kinderdagverblijf. Deze vergadering moet binnen dertig dagen 
na het verzoek plaatsvinden 
De secretaris is belast met de correspondentie, het maken van de notulen van de vergadering van de 
oudercommissie, de verspreiding hiervan onder de leden en de directie en/of manager kinderverblijf en 
het beheer van het archief van de oudercommissie.  
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Artikel 7.  Taakomschrijving oudercommissie 
De kinderopvangorganisatie stelt de oudercommissie in de gelegenheid advies uit te brengen over elk 
voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:  
 

a. wijziging van doelstelling of grondslag; 
b. Gevraagd en ongevraagd adviseren over elk voorgenomen besluit, zoals benoemd in artikel 

60.1 van de Wet Kinderopvang. 
c. het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame 

samenwerking met een andere instelling; 
d. de gehele of gedeeltelijke opheffing van de organisatie, verhuizing of ingrijpende verbouwing; 
e. een belangrijke structurele wijziging in de organisatie; 
f. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden; 
g. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij 

de leiding van de arbeid in de organisatie; 
h. de begroting en de jaarrekening; 
i. het algemene beleid inzake plaatsingsprocedure en criteria voor wachtlijstbeleid; 
j. de vaststelling of structurele wijziging van het pedagogisch beleid; 
k. het algemene beleid inzake voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne; 
l. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van het aanbod aan 

kinderopvang; 
m. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van 

gebruikers en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten 
van gebruikers; 

n. wijziging van de regeling tot instelling van de oudercommissie/onderhavig reglement 
oudercommissie; 

o. wijziging van bestaande huisregels, voor zover het betreft de algemene lijn daarvan en met 
inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de leiding van de 
kinderopvangorganisatie in relatie tot het stellen van reguliere voorwaarden aan de 
dienstverlening aan gebruikers/kinderen. 

p. Het zorgdragen van een goede communicatie met de Directie en/of manager kinderopvang 
q. Het stimuleren van contacten tussen ouders onderling en het zorgdragen van goede en 

heldere informatieverstrekking aan de ouders. 
 

Bevoegdheden 
Adviesrecht uit te oefenen over de onderwerpen genoemd onder artikel 6 
De oudercommissie is bevoegd de kinderopvang - organisatie gevraagd en ook ongevraagd te 
adviseren inzake alle onderwerpen met een algemene strekking die voor de gebruikers van belang zijn 
zoals genoemd in artikel 60.1 van de Wet Kinderopvang. 
 
Met inachtneming van het gestelde in het volgende artikel 7 draagt de oudercommissie er zorg voor 
binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk en gemotiveerd te 
adviseren. De oudercommissie kan op verzoek en met instemming op een kortere of langere termijn 
adviseren, indien de oudercommissie of de leiding van de kinderopvangorganisatie daarom schriftelijk 
in verband met klemmende redenen verzoekt. 
Indien binnen de adviestermijn geen advies wordt gegeven, wordt de oudercommissie veronderstelt 
positief te adviseren 
Indien het besluit van de directie en/of manager kinderverblijf afwijkt van het advies van de 
oudercommissie dan zal de directie en/of manager kinderverblijf schriftelijk en gemotiveerd aangeven 
dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
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Artikel 8. Verplichtingen voor de kinderopvangorganisatie 
 
a. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het 

te nemen besluit. 
b. De kinderopvangorganisatie neemt geen besluit dat afwijkt van een door de oudercommissie 

schriftelijk uitgebracht advies dan nadat daarover, voor zover redelijkerwijze mogelijk is, ten 
minste eenmaal met de oudercommissie overleg is gepleegd. 

c. Ten aanzien van de onderwerpen genoemd onder artikel 6 i t/m n neemt de organisatie (voor 
zover het niet een besluit betreft dat de organisatie moet nemen krachtens een wettelijk 
voorschrift) geen besluit dat afwijkt van het door de oudercommissie schriftelijk uitgebrachte 
advies tenzij een in te stellen vertrouwenscommissie heeft vastgesteld dat de organisatie bij 
afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen. Een 
besluit van de kinderopvangorganisatie dat in strijd hiermee genomen is, is nietig als de 
oudercommissie tegenover de organisatie een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De 
oudercommissie kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat de 
organisatie haar het besluit heeft meegedeeld dan wel, bij gebreke van deze mededeling, de 
oudercommissie gebleken is dat de organisatie uitvoering of toepassing geeft aan haar besluit. 

d. De kinderopvangorganisatie doet schriftelijk mededeling aan de oudercommissie van een 
besluit inzake een onderwerp waarover de oudercommissie schriftelijk advies heeft uitgebracht. 
Voor zover zij van dat advies afwijkt worden schriftelijk de redenen daarvan opgegeven. 

e. De kinderopvangorganisatie verstrekt de oudercommissie tijdig en op aanvraag schriftelijk alle 
gegevens die deze voor de uitvoering van haar taak redelijkerwijze nodig heeft. Ten minste 
eenmaal per jaar krijgt de oudercommissie schriftelijk of mondeling de algemene gegevens over 
het beleid dat de organisatie in het afgelopen jaar gevoerd heeft en in het komende jaar zal 
voeren. 

f. De kinderopvangorganisatie maakt binnen tien dagen na vaststelling openbaar:  
 -   het jaarverslag; 
 - de brochure (waarin de uitgangspunten van het pedagogisch beleid en de algemene  

    plaatsingscriteria staan vermeld);   
 - een regeling met betrekking tot behandeling van klachten van gebruikers en een  

    regeling tot het instellen van een oudercommissie/reglement oudercommissie; 
g. De openbaarmaking gebeurt door de stukken voor gebruikers ter inzage te leggen en hen op 

verzoek daarvan afschriften te verstrekken, tegen ten hoogste de kostprijs. De gebruikers 
worden van deze ter inzage legging op de hoogte gesteld. 

 

Artikel 9. Vertrouwenscommissie 
 
De kinderopvangorganisatie stelt - indien en zodra daartoe aanleiding is - in overleg met de 
oudercommissie een uit drie leden bestaande vertrouwenscommissie in,  waarvan een lid door haar 
wordt aangewezen, een lid door de oudercommissie en een lid door de beide andere leden. Deze 
vertrouwenscommissie heeft tot taak te bemiddelen en zonodig een bindende uitspraak te doen: 

 
a. Op verzoek van de oudercommissie in geschillen met de organisatie over de bevoegdheden van 

de oudercommissie en over de verplichtingen van de kinderopvangorganisatie; 
b. Op verzoek van de kinderopvangorganisatie als deze een besluit wil nemen dat afwijkt van een 

door de oudercommissie uitgebracht schriftelijk advies dat betrekking heeft op de bij de 
bevoegdheden van de oudercommissie onder artikel 7 i t/m m genoemde onderwerpen. 
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Artikel 10. Beëindiging lidmaatschap oudercommissie 

 
a. Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij 

overlijden, bij ontslag en bij beëindiging van de  kindplaats(en), welke  is/ zijn  toegekend aan de 
gebruiker ten behoeve van het kind/ de kinderen. (NB: De oudercommissie kan besluiten na 
overleg met de leiding van de kinderopvangorganisatie en het betreffende lid van de 
oudercommissie dat laatstgenoemde zitting blijft houden in de oudercommissie, totdat via de 
verkiezing voorzien is in de ontstane vacature). 

b. Een lid van de oudercommissie kan door de oudercommissie worden ontheven uit zijn functie 
dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd worden geschorst bij  besluit van de oudercommissie 
in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal zittende leden aanwezig is. 

 

Artikel 11. Wijziging reglement; opheffing oudercommissie, geschillen 

 
a. Een besluit tot wijziging van het reglement van de oudercommissie door de leiding van de 

kinderopvang – organisatie behoeft instemming van de oudercommissie en/ of kan geschieden op 
voorstel van de oudercommissie  

b. Een besluit tot opheffing van de oudercommissie kan door de oudercommissie alleen genomen 
worden in een openbare vergadering, waarin alle ouders zijn uitgenodigd op schriftelijke basis 
onder voorafgaande vermelding van een voorstel tot opheffing van de oudercommissie. Voor een 
dergelijke vergadering is tevens de leiding van de kinderopvangorganisatie uitgenodigd. Indien en 
voor zover er sprake is van de situatie waarin de oudercommissie is opgeheven, zal de leiding van 
de kinderopvangorganisatie jaarlijks een ouderavond beleggen, waarvoor alle ouders schriftelijk 
worden uitgenodigd. Voor deze openbare vergadering wordt in ieder geval een punt geagendeerd, 
gericht op de instelling van een oudercommissie. 

c. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en bij alle geschillen over de toepassing van dit 
reglement worden aan de beslissing van de directie kinderopvang onderworpen. 

 
 

 


