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Plan (alternatieve) ouderraadpleging voor alle locaties SKDH 

 

Volgens de wet kinderopvang dienen alle locaties een eigen oudercommissie te hebben. In de praktijk 

hebben veel locaties een eigen oudercommissie maar helaas niet allemaal. Vanaf 1 januari 2016 is er 

een wetswijziging omtrent de positie van ouders in werking getreden. In deze wetswijziging is onder 

andere opgenomen dat SKDH
1
 zich aantoonbaar moet inspannen om ouders te mobiliseren voor de 

oudercommissie. Deze inspanningsverplichting voeren we uit door nieuwe ouders persoonlijk te 

informeren over de oudercommissie tijdens het intake gesprek. Bestaande ouders worden 

geïnformeerd door oproepen in de locatie- en stichtingbrede nieuwsbrief. De oudercommissies staan 

genoemd op onze website en er worden minstens 1 keer per jaar flyers uit gedeeld aan de ouders. De 

oudercommissies hebben een verzoek gedaan om een centrale oudercommissie op te richten en deze 

zal in samenwerking met BOinK medio september 2016 geïnstalleerd gaan worden.  

Nieuw in de wetswijziging is de alternatieve ouderraadpleging. Dit is alleen mogelijk bij vestigingen tot 

50 kinderen, waar de oudercommissie niet van de grond komt. Er zijn verschillende vormen voor de 

alternatieve ouderraadpleging.  

SKDH kiest er voor om bij BSO
2
 locaties ouders van meerdere BSO locaties samen te voegen tot één 

oudercommissie. Er wordt gestreefd dat van elke BSO locatie minstens 1 ouder deelneemt aan deze 

oudercommissie. Hieronder volgt het overzicht van de samengevoegde oudercommissies: 

 Oudercommissie BSO “Den Helder” betreft de locaties: de Diepzeeduikers, Junglehoek, de 

Poolster, de Kluft, de Schatkist, Koraaleiland, De Vliegende Vissen , de Zeerob, De Zeester 

en Sportcity 

 Oudercommissie BSO “Buiten de linie” betreft de locaties: Oudercommissie BSO 

“Julianadorp” betreft de locaties: Atlantis, ’t Schateiland en de Zeepaardjes 

 
Per samengevoegde oudercommissie zal een maal per jaar een vergadering voor alle ouders 

gehouden waar in elk geval het pedagogisch beleid besproken zal worden. Uiteraard mag een BSO 

locatie ook een eigen oudercommissie oprichten wanneer daar voldoende ouders voor zijn.  

SKDH kiest er bij KDV
3
 locaties voor om verschillende mogelijkheden van alternatieve 

ouderraadpleging in te zetten wanneer de locatie geen oudercommissie heeft. De keuze hangt af van 

het onderwerp waarover we advies vragen. De mogelijkheden die we in kunnen zetten zijn: 

 Minimaal eenmaal per jaar een ouder vergadering houden, waar in elk geval het pedagogisch 

beleid besproken zal worden; 

 Input van ouders verzamelen via een (digitale) enquête en via de e-mail; 

Alle PSL
4
 locaties hebben een eigen oudercommissie en een lid per locatie neemt deel aan de 

centrale oudercommissie.  

                                                      
1
 SKDH =Stichting Kinderopvang Den Helder 

2
 BSO = buitenschoolse opvang 

3
 KDV = kinderdagverblijf 
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Daarnaast is opgenomen in de wetswijziging dat het inspectierapport besproken dient te worden met 

de oudercommissie. De regiomanagers zorgen dat dit gedaan wordt. Er wordt een link van de 

rapporten op onze website geplaatst. 

In de bijlage is een overzicht met de huidige bezetting van de oudercommissie per locatie 

opgenomen. Dit overzicht zal elk half jaar aangepast worden aan de huidige situatie.

                                                                                                                                                                      
4
 PSL = peuterspeel- en leergroep 
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Bijlage; overzicht bezetting oudercommissie per 1-7-2016 

Locatie Bezetting 

KDV Bruintje Beer 3 leden 

KDV de Duinstruiners 5 leden 

KDV de Duijnrakkers 0 leden 

KDV K’nijntje 0 leden 

KDV ’t Vonkje 5 leden 

KDV de Vuurtoren 4 leden 

KDV Wielewielestap 5 leden 

KDV de Zandstappers 4 leden 

BSO “Binnen de Linie” (de Diepzeeduikers, de 

Kluft, de Poolster, de Schatkist, Junglehoek) 

3 leden, niet alle locaties zijn op dit moment 

vertegenwoordigd. Per 1-9-2016 4 leden. 

BSO “Buiten de Linie” (de Vliegende Vissen, de 

Zeerob, de Zeester, Koraaleiland, Sportcity) 

5 leden, Koraaleiland wordt op dit moment niet 

vertegenwoordigd door een ouder. 

BSO Julianadorp (Atlantis, ’t Schateiland, 
Zeepaardjes) 

3 leden, alle locaties zijn vertegenwoordigd door 

één ouder. 

PSL de Bibelebonseberg 7 leden 

PSL de Boefjesboet 1 lid 

PSL de Bonte Bijtjes 4 leden 

PSL de Dijkstappers 4 leden 

PSL de Duinstampers 1 lid 

PSL Holderdebolder 3 leden 

PSL Hummeltjeshonk 3 leden 

PSL Olleke Bolleke 6 leden 

PSL de Strandlopers 4 leden 

PSL de Wadlopers 1 lid 

PSL het Waterkasteel 0 leden 

PSL de Woelwaters 3 leden 

 


