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Inleiding 
 

Plateau Kinderopvang neemt als uitgangspunt dat de ouders te allen tijde eindverantwoordelijk 
blijven voor het welzijn van hun kind en daarom inspraak moeten hebben in de zorg en opvoeding 
in de kinderopvang. De ouders hebben op verschillende niveaus in de organisatie 
medezeggenschap. Dit betreft zowel de dagelijks gang van zaken op de kindcentra als de 
beleidsmatige uitgangspunten met betrekking tot de opvang. 
 
In de Wet Kinderopvang is het recht op medezeggenschap voor ouders vastgelegd.   
 

Wat is een oudercommissie? 
 
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagverblijf, peuteropvang of  

buitenschoolse opvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende 
locatie worden opgevangen.   
 
Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke 
vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. 
 
Binnen Plateau Kinderopvang hebben de oudercommissies meerdere taken en adviesrechten 

overgedragen aan een Centrale Plateau Raad (CPR). De CPR verzorgt de centrale 
medezeggenschap van ouders en medewerkers van zowel de opvang als het onderwijs binnen 
Plateau.  
 
De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het 
medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement.  
 

De oudercommissie/Centrale Plateau Raad(CPR) onder 

de Wet kinderopvang 
 
Voorwaarden voor medezeggenschap in de kinderopvang: 
 
- Een houder van een kindcentrum stelt voor elk door hem geëxploiteerd kindcentrum een 

oudercommissie in.  

 
- De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door degenen wier kinderen in het 

kindcentrum worden opgevangen.  
 
- De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze en legt deze vast in een huishoudelijk 

reglement. 

 

- De ondernemer stelt voor de oudercommissie een medezeggenschapsreglement vast. 
 
- De oudercommissie is bevoegd de houder gevraagd en ongevraagd te adviseren over de 

onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft (zie de Wet Kinderopvang artikel 
1.60).  

 
- De oudercommissie heeft recht op tijdige (en schriftelijke) informatie. Alle informatie die de 

oudercommissie redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig heeft, wordt ter 
beschikking gesteld. 

 
- Oudercommissies hebben de mogelijkheid bepaalde rechten te mandateren aan de CPR. Te 

denken valt dan bijvoorbeeld aan het adviesrecht op de prijs van kinderopvang.  Afspraken 
hierover worden vastgelegd in de medezeggenschapsreglementen. Het adviesrecht op de 

vestigingsniveau blijft ook altijd gelden, omdat dat in de wet is vastgelegd.  

 
- Van een advies van de oudercommissie mag de ondernemer alleen afwijken indien hij 

schriftelijk en gemotiveerd aan kan geven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het 
advies verzet.  
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- De oudercommissie kan bezwaar maken tegen een afwijking bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang. 
 

- Op locaties met minder dan 50 kinderen en locaties waar, ondanks voldoende inspanningen 

geen of onvoldoende leden voor de Oudercommissie worden gevonden, zal Plateau 
Kinderopvang alle ouders schriftelijk, mondeling of via een mailbericht informeren en 
raadplegen over de onderwerpen waarvoor de Oudercommissie adviesrecht heeft.  

 

Adviesrecht 
 

De oudercommissie heeft adviesrecht op elk voorgenomen besluit van de ondernemer met 
betrekking tot: 

 

1. De wijze van uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogische beleid 
(m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)  

 
2. Algemeen beleid op gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en  gezondheid.  

 
3. Openingstijden.  

 
4. Beleid m.b.t. voorschoolse educatie.  

 
5. Vaststelling of wijziging klachtenregeling 

 
6. Wijziging van de prijs van kinderopvang.  
 

Procedure adviesrecht 
 
Werkwijze van advisering binnen de Wet kinderopvang  
 
Stap 1: 
Het voorgenomen besluit wordt ter advisering voorgelegd aan de oudercommissie/CPR op het 

moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het uiteindelijk te nemen besluit; 
 
 
Stap 2: 
De oudercommissie/CPR geeft schriftelijk advies; 
 
 

Stap 3a: 
De oudercommissie/CPR stemt met het voorgenomen besluit in en Plateau kan het voorgenomen 

besluit uitvoeren. 
 
of: 
 

Stap 3b: 
De oudercommissie/CPR geeft een afwijkend advies: 
 
 

3B1: Afwijkend advies wordt overgenomen door Plateau; 
 

of: 

 
3B2: Plateau is het niet eens met het advies, dan komt stap 4 

 
 
Stap 4: 

Plateau mag slechts afwijken van het advies van de oudercommissie/CPR indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 

 


