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Inleiding: 

Wanneer ouders kiezen voor kinderopvang, krijgen zij ook een partner in de opvoeding voor 
hun kinderen. Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op het kindercentrum.     
Het is daarom belangrijk dat ouders en kinderopvangorganisatie regelmatig met elkaar in 
gesprek gaan en afstemmen over relevante ontwikkelingen. Het gaat hierbij om overleg over 
je eigen kind(eren). Maar ook op het niveau van het beleid van de kinderopvanglocatie en 
de kinderopvangorganisatie is de mening van ouders van belang.  

Door middel van een oudercommissie (oc) kunnen ouders de organisatie adviseren. 
Bovendien worden zij betrokken bij belangrijke ontwikkelingen bij hun kinderopvang. De oc is 
de stem van alle ouders en is een duidelijk aanspreekpunt voor de kinderopvangorganisatie.  

Voor de kleine locaties waar een oc (nog) ontbreekt is sinds 2016 wettelijk geregeld dat de 
inspraak van ouders op andere wijze mag worden ingevuld. Dit wordt ‘alternatieve 
ouderraadpleging’ genoemd. Zolang wij voor de buitenschoolse opvang en voor de 
peuteropvang geen oc hebben in kunnen stellen maken wij gebruik van alternatieve 
ouderraadpleging.  

Het is belangrijk dat medezeggenschap op effectieve wijze vorm wordt gegeven. Ook 
wanneer er geen oudercommissie is ingesteld. Goede medezeggenschap is namelijk van 
belang voor de kwaliteit van onze opvang. Medezeggenschap via een oc heeft daarom 
onze voorkeur. Op deze manier is er één groep ouders als gesprekspartner en stem van alle 
ouders voor in ieder geval een bepaalde tijd. 

 

Wettelijk kader: 

Als een houder van een buitenschoolse opvang of peuteropvang geen oc heeft kunnen 
instellen mag er bij kleine kinderopvangorganisaties of -locaties alternatieve 
ouderraadpleging (AOR) plaatsvinden.  

Dit mag alleen als een houder zich voldoende heeft ingespannen om een oc in te stellen. Er 
geldt een ‘inspanningsverplichting’. Ook wanneer er sprake is van AOR moet de houder zich 
tegelijkertijd blijven inspannen om een oc in te stellen. Ouders moeten dus altijd de 
gelegenheid krijgen om een oc te vormen. AOR is dus geen vervanger van de oc. 

 

  



Wettelijk adviesrecht: 

Een oudercommissie en ouders hebben gevraagd en ongevraagd adviesrecht over de 
volgende zaken: 

• de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, waaronder: kwaliteit van het personeel, 
• groepssamenstelling en groepsgrootte en in het bijzonder het voeren van het 

pedagogisch beleid  
•  het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en 

gezondheid  
• de openingstijden  
• het beleid rondom voorschoolse educatie  
• vaststelling en wijziging van de klachtenregeling 
•  wijzigingen van de prijs van de kinderopvang 

 

Status per september 2021/inspanningen: 

• Ouders worden geworven tijdens de kennismakingsgesprekken voor de 
buitenschoolse opvang en de peuteropvang.  

• De buitenschoolse opvang heeft per september 2021 1 aangemeld lid voor de 
oudercommissie en moet er nog twee werven om een oc te vormen. 

• Via het ouderportaal kids-connect worden ouders op de hoogte gebracht van de 
alternatieve ouderraadpleging en worden ouders geworden om lid te worden. 

• In de opvangruimte voor de buitenschoolse opvang en de peuteropvang hangt een 
poster waar ouders geworven worden voor de oc. 

• Wij zullen ons continu inspannen om ouders te werven voor de oc en willen hiermee 
gehoor geven aan de wettelijke inspanningseis.  

• De pedagogisch medewerkers werven actief tijdens het contact met ouders. 
• Zolang er geen oc is ingesteld vragen we via het ouderportaal advies aan alle ouders 

inzake de onderwerpen waar ouders adviesrecht op hebben. Nadat de oproep is 
geplaats bevragen wij ouders actief in het contact over hun advies hierover zodat wij 
in dialoog kunnen blijven met de ouders. Wij kiezen hiermee voor zowel rechtstreekse 
als indirecte communicatie met ouders. 

 


