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De oudercommissie 

 

 

 

 

 
Welkom-Kind Lelystad en Omstreken Lelystad en Omstreken 

 

 
 

Waar uw kind zijn tweede thuis vind! 

  

http://www.welkom-kind.nl/index.php
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Inleiding 

 

Welkom-Kind Lelystad en Omstreken vindt ouderbetrokkenheid erg belangrijk, 

medezeggenschap staat dan ook hoog in het vaandel. U kunt als ouder veel betekenen voor de 

kwaliteit van gastouderopvang en het gastouderbureau.  

Kinderopvang, en daarmee ook gastouderopvang, is zo veel meer dan “mijn kind moet het er 

leuk vinden”. Uw kind vindt bij de gastouder een plek waar het veel plezier beleeft maar waar 

ook het opvoeden door gaat. U en uw gastouder spelen hier een belangrijke rol in.  

Ook het gastouderbureau heeft hier een significante rol in, wij stellen immers het pedagogisch 

beleid op waarna onze gastouders moeten handelen. Het kan echter zo zijn dat u, als ouder, 

van mening bent dat er op bepaalde gebieden verbetering op moet treden of dat u een totaal 

andere mening toebedeeld bent over opvoeden en kwaliteit in de gastouderopvang. Daarom 

vind Welkom-Kind Lelystad en Omstreken het hebben een oudercommissie belangrijk.  

 

In deze folder leest u wat lid zijn van de oudercommissie inhoudt en waar u onder meer 

invloed op kunt uitoefenen. Uw mening en visie op opvoeden en kwaliteit in de 

gastouderopvang doen er toe! Opvoeden doen we immers samen. 

Achter in de folder vindt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor onze 

oudercommissie.   

 

De oudercommissie 

 

Wanneer u gevraagd wordt of u interesse heeft om zitting te nemen in de oudercommissie 

roept dit vaak een beeld op van 3x per jaar vergaderen, een tijdsinvestering en een hoop extra 

werk. Vaak denkt men niet direct aan de invloed die men als lid van de oudercommissie kan 

uitoefenen op de kwaliteit van de opvang die uw kind bij de gastouder geniet. Vaak stromen 

ook termen als “beleidsaanpassingen”, “belangen behartigen” en “vergaderen” uw hoofd 

binnen en ligt de zin “bedankt, maar ik heb het al zo druk” op het puntje van uw tong. Dit 

hoeft echter niet zo te zijn. Als lid van de oudercommissie kunt u ook op lichter niveau actief 

zijn en een significante bijdrage leveren aan de kwaliteit van gastouderopvang in het 

algemeen en de opvang van uw kind bij de gastouder in het bijzonder.  

 

Ouderbetrokkenheid 

 

Gastouderopvang is geen kant en klaar “product”, de vraag is zelfs of het als “product” 

omschreven kan worden. Gastouderopvang is een bewegende markt die reilt en zeilt op de 

betrokkenheid van gastouders, ouders en beleidsmakers. Het is voortdurend in ontwikkeling 

en voor iedereen anders. De relatie tussen ouders en gastouders heeft zakelijke aspecten: er 

wordt tegen betaling dienstverlening aangeboden en er zijn contractuele verplichtingen 

aangegaan. Ook komen er in de dagelijkse praktijk minder zakelijke aspecten aan bod tussen 

ouder en gastouder. Om die samenwerking zo goed mogelijk in te vullen is uw mening en 

visie op gastouderopvang van belang. Het gaat immers om de opvoeding en verzorging van 

uw kind waar u, ook gedurende de opvang, de eindverantwoordelijkheid over draagt.  

 

Als ouder voelt u zich automatisch betrokken bij de zorg en opvoeding van uw kind en 

vanzelfsprekend heeft u hier een eigen mening over. Deze mening stellen wij zeer op prijs.  

Daarnaast kunt u zich op verschillende manieren betrokken voelen bij de opvang van uw 

kind. Deze verschillende manieren van ouderbetrokkenheid worden hieronder kort toegelicht 

en op welke manier u een eventuele bijdrage kunt leveren door deel te nemen aan de 

oudercommissie. 
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Kind betrokkenheid: 
Bij kind betrokkenheid staat het wel en wee van het eigen kind in de opvang centraal. Als 

ouder wilt u graag weten hoe uw kind zich voelt in de opvang. Als ouder zet u zich voor de 

opvoeding van uw kind. U heeft hier een duidelijke mening over en bent hier ook regelmatig 

met de gastouder over in gesprek. Tenminste 1x per jaar evalueert het gastouderbureau de 

opvang van uw kind. Tijdens deze evaluatie komen aspecten als opvoeding, verzorging, 

activiteiten en plezier aan bod. Het kan echter zo zijn dat u vanuit uw visie cruciale aspecten 

mist tijdens deze gesprekken. Door zitting te nemen in de oudercommissie kunt u deze 

effectiever aankaarten en zo helpen de kwaliteit van de opvang van uw kind te verbeteren. 

Immers door evalueren, reflecteren en aanpassen kan verbetering optreden waar dat nodig is.  

 

Opvangbetrokkenheid: 

Opvangbetrokkenheid betreft alles wat u bezighoudt en te maken heeft met de gastouder waar 

uw kind naartoe gaat en de groep kinderen die daar opgevangen wordt. U als ouder heeft een 

beeld van hoe opvang bij een gastouder er uit zou moeten zien. Misschien zou u het zelfs leuk 

vinden om meer in het groepsgebeuren betrokken te worden bijvoorbeeld door mee te helpen 

bij uitstapjes die uw gastouder organiseert of door mee te helpen tijdens een knutselmiddag 

om zo samen met uw kind een deel van de opvang mee te maken.  

Maar het kan ook zo zijn dat u van mening bent dat de groep samenstelling anders moet of de 

omgeving van de gastouder uitdagender ingericht moet worden. Vanuit de oudercommissie 

kunt u deze zaken met andere ouders bespreken en effectief aankaarten bij het 

gastouderbureau. U kunt suggesties aandragen zodat wij deze kunnen implementeren in onze 

evaluaties en voortgangsgesprekken bij de gastouder en zelfs wellicht ons beleid hierop 

kunnen aanpassen. 

 

Beleidsbetrokkenheid: 

Beleidsbetrokkenheid gaat over alles wat u interesseert met betrekking tot de opvang in zijn 

geheel en de manier waarop deze georganiseerd wordt: het beleid van de opvang. Door zitting 

te nemen in de oudercommissie kunt u duidelijk en eenvoudig aankaarten welke 

beleidsmatige aspecten u graag anders zou zien. U kunt hierbij denken aan het voeren van 

intakegesprekken, het uitvoeren van de risico-inventarisaties, de frequenties van evaluaties 

maar ook de kosten van het gastouderbureau of de manier waarop het gastouderbureau ouders 

en gastouders van informatie voorziet.  

 

Zoals u ziet kunt u al snel een significante bijdrage leveren aan de opvoeding en verzorging 

van uw kind bij de gastouder. Door zitting te nemen in de oudercommissie kunt u uw 

belangen behartigen maar ook een stem zijn voor alle andere ouders die bij ons 

gastouderbureau zijn aangesloten.  

 

Taken van de oudercommissie 

 

Wat doet een oudercommissie nou precies? Een oudercommissie behartigt de belangen van 

alle ouders van kinderen in de kinderopvang. Zoals u gezien heeft kan dit op verschillende 

manieren. De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het 

medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Het 

medezeggenschapsreglement wordt door het gastouderbureau opgesteld maar moet door de 

oudercommissie actief goedgekeurd worden. Dat wil zeggen dat de oudercommissie 

schriftelijk akkoord moet gaan met de inhoud van het medezeggenschapsreglement. Het 

huishoudelijk reglement wordt door de oudercommissie zelf opgesteld. Hiervoor kan zij een 
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modelreglement downloaden op de website van Boink (www.boink.nl). Boink behartigt de 

belangen van ouders in de kinderopvang.  

 

Adviesrecht 

 

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is de kwaliteit van de 

kinderopvang bewaken en bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan 

de directie van de opvang. In dit geval aan de houder van het gastouderbureau. Hiervoor zijn 

adviesrechten vastgelegd in de wet kinderopvang. De oudercommissie kan advies uitbrengen 

over de volgende onderwerpen: 

 De kwaliteit van de opvang met betrekking tot het pedagogisch beleid, de bezetting bij 

de gastouder en de gastouders zelf. 

 Het algemeen beleid van voeding en opvoeding. 

 Veiligheid en gezondheid. 

 Openingstijden. 

 Spel- en ontwikkelingsactiviteiten. 

 Regelingen inzake de behandeling van klachten. 

 Wijzigingen in de prijs van de kinderopvang.  

Daarnaast dient zij als aanspreekpunt voor ouders en draagt zij zorg voor een effectieve 

communicatie tussen alle partijen en onderhoudt zij contact met de GGD zodat de kwaliteit 

van het gastouderbureau nog effectiever gecontroleerd kan worden.  

 

Adviesprocedure 

 

Wanneer er sprake is van wijzigingen in beleid van 1 van de adviesonderwerpen, dan is het 

gastouderbureau verplicht de oudercommissie om advies te vragen. Dit moet gebeuren op het 

moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn. In de praktijk komt dit er op neer 

dat zodra bedacht wordt dat er een verandering op moet treden op beleidsmatig niveau, de 

houder van het gastouderbureau de oudercommissie hierover inlicht. De oudercommissie 

krijgt vervolgens vier weken de tijd om over het onderwerp advies uit te brengen aan het 

gastouderbureau waarna deze schriftelijk op het advies kan reageren. Een negatief advies kan 

alleen beargumenteerd en gemotiveerd afgewezen worden. Er moet dan aangetoond worden 

dat het opvolgen van het advies ten koste gaat van de kwaliteit en de kosten van de 

kinderopvang.  

 

In geval dat de oudercommissie ongevraagd advies heeft uitgebracht, is het gastouderbureau 

niet verplicht te reageren. In de meeste gevallen zal het gastouderbureau echter ongevraagd 

advies overnemen, bespreken met de oudercommissie of gemotiveerd afwijzen.  

 

Leden van de oudercommissie 

 

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van de kinderen in de kinderopvang en 

bestaat altijd uit een oneven aantal leden zodat er bij stemming altijd een meerderheid is. Het 

aantal ouders dat deel neemt aan de oudercommissie is vastgelegd in het 

medezeggenschapsreglement. De oudercommissie is een zelfstandig opererend orgaan en 

trekt zelf haar leden aan. Dat kan zij op verschillende manieren doen. Dit kan bijvoorbeeld 

door ouders zelf aan te spreken maar ook door een oproep via de nieuwsbrief of website heeft 

ook vaak een groot bereik.  

 

 

http://www.boink.nl/
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Lid worden van de oudercommissie 

 

Zoals u ziet kunt u als lid van de oudercommissie een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit 

van de opvang. Daarnaast is het ook ontzettend leuk om contacten te onderhouden met andere 

ouders en kan de oudercommissie ook een bijdrage leveren door het organiseren van leuke 

activiteiten om op deze manier meer ouderbetrokkenheid te weeg te brengen en de 

communicatie tussen ouders, gastouder en gastouderbureau op gang te houden. Uiteraard 

helpen wij de oudercommissie hier graag bij en stellen wij eventueel locatie en middelen ter 

beschikking.  

 

Aarzel niet langer en wordt ook lid van de oudercommissie. Toon uw betrokkenheid bij de 

opvang van uw kind en laat uw mening meetellen. Wij rekenen op u!  
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 Oudercommissie Welkom-Kind Lelystad en Omstreken  

Tjalk 3603 

8232 MS Lelystad 

 

AANMELDINGSFORMULIER OUDERCOMMISSIE 

De Wet Kinderopvang geeft ouders/verzorgers het recht om onze kinderopvang te 

beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen zoals: kwaliteit, pedagogisch plan, veiligheid 

en gezondheid, openingstijden, prijs van de opvang en de klachtenregeling. 

De oudercommissie van Welkom-Kind Lelystad en Omstreken bestaat uit een team van 

enthousiaste ouders die u graag als nieuw oudercommissielid verwelkomen. De 

oudercommissie houdt regelmatig overleg met de directie Welkom-Kind Lelystad en 

Omstreken en is het aanspreekpunt voor alle ouders. 

Wilt u zich direct aanmelden voor de vrijwillige functie van oudercommissielid, vult u dan de 

onderstaande schema in. aanmelden is geheel vrijblijvend en alleen mogelijk als uw eigen 

kind gebruik maakt van een gastouder aangesloten bij Welkom-Kind Lelystad en Omstreken 

Lelystad. 

Lever dit formulier in bij de leden van de oudercommissie of bij Welkom-Kind Lelystad en 

Omstreken De oudercommissie neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Met vriendelijke groet, Oudercommissie Welkom-Kind Lelystad en Omstreken  

  

Gegevens 

ouder/verzorger 

De heer / mevrouw 

Achternaam  

Voorletters  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

Emailadres  

 

Motivatie: (optioneel) 

 

 

 

 

Datum ondertekening: ……..-……….-………... 

Handtekening 

ouder/verzorger 

 

 

 

http://www.welkom-kind.nl/index.php
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