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✓ Wet- en regelgeving 

✓ Visie op medezeggenschap 

✓ Adviestraject

✓ Klachtenregeling

✓ Samenvatten en afronden

Programma





Wat staat er in de wet t.a.v de oc

✓Organisaties zijn verplicht op elke locatie een oudercommissie te hebben 
Voor kleine kind centra (minder dan 50 kinderen) en kleine 
gastouderbureaus (minder dan 50 gastouders) geldt een 
inspanningsverplichting en de mogelijkheid tot alternatieve 
ouderraadpleging.

✓Gelegenheid tot uitbrengen gevraagd én ongevraagd advies
✓Oudercommissiereglement

Aantal leden, de wijze waarop leden worden gekozen en zittingsduur
De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze en werkplan
modelreglement oudercommissie beschikbaar via 
www.boink.info

http://www.boink.info/






Draagvlak
✓Binnen de organisatie is er sprake van een visie op 

medezeggenschap.

✓Binnen de organisatie is overeenstemming over de positie en rol van 
de oudercommissie (oc), dit is vastgelegd in een oc-reglement.

✓Voor zowel medewerkers, oc en ouders is het duidelijk dat 
medezeggenschap van ouders als waardevol wordt ervaren.



Adviesprocedure
Verloop van de procedure:

✓ Voorgenomen besluit wordt tijdig voorgelegd aan de oc 

✓ De oc krijgt tijdig en desgevraagd schriftelijk alle benodigde informatie 

✓ Zijn er heldere afspraken over de termijnen? 

✓ Schriftelijk advies door de oc 

✓ Schriftelijke reactie van de organisatie

✓ Ouders informeren 

Van een advies van de oc kan alleen schriftelijk en gemotiveerd worden 
afgeweken. De houder moet dan aantonen dat het belang 
van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.



Adviesrecht op wijzigen van de uurprijs 

✓De houder is verplicht de oc schriftelijk om advies te vragen bij een 
voorgenomen besluit over het wijzigen van de prijs van kinderopvang. 

✓Dit moet gebeuren op een moment dat het advies nog van wezenlijke 
invloed kan zijn.

✓Spreek een concrete planning af met termijnen om te reageren en te 
adviseren (september, oktober, november).

✓Overleg met elkaar welke informatie de houder aan de oc verstrekt. 
Deze moet voldoende zijn om een goed advies te kunnen geven. 

✓De adviestermijn gaat in op het moment dat de oc genoeg informatie 
heeft om een advies te kunnen geven. Vraagt de oc om meer informatie, 
dan gaat de adviestermijn opnieuw in op het moment dat 
deze informatie wordt gegeven.



Tip
Bepaal samen een format voor deze jaarlijks terugkerende informatievoorziening. 
Denk aan: 

✓Cijfermateriaal, bij voorkeur op basis van een (aangepaste) begroting en 

recente jaarrekening

✓Bezettingscijfers

✓Kostenprognose Ayit → eigen op maat 
gemaakte prognose!

✓Sectorrapport Kinderopvang

✓Schriftelijke én mondelinge toelichting







✓ Spreekuur (ma, di, do, vrij.)

✓ www.BOinK.info
• Laatste ontwikkelingen in de kinderopvang
• Veel informatie en diverse brochures voor ouders en oc’s

✓ https://ocportaal.BOinK.info
• Online portaal voor oc’s
• Documenten uploaden, bewerken, delen

✓ Digitale nieuwsbrief (inschrijven)

✓ Volg ons op social media 

http://www.boink.info/

