Wet Versterking Positie Ouders
In 2014, en ook in de jaren daarvoor, is de Wet Versterking Positie Ouders voor BOinK een zeer
belangrijk traject geweest. BOinK heeft in 2014 veelvuldig met SZW en andere branchepartijen over
het wetsvoorstel gesproken. Eind 2014 heeft BOinK een reactie op het wetsvoorstel verstuurd aan de
woordvoerders van de Tweede Kamer. Het Wetsvoorstel versterking positie ouders stond op
donderdag 29 januari op de agenda van het plenair debat van de Tweede Kamer. Tijdens dit debat
zijn door tweede Kamerleden nog enkele moties en amendementen ingediend. Daarover is op 3
februari gestemd. Bij deze stemming zijn uiteindelijk twee moties aangenomen, te weten:
1. De motie om in overleg met experts en de sector geschikte modellen van alternatieve
ouderraadpleging te ontwikkelen en deze onder de aandacht te brengen binnen de sector.
2. De motie om het adviesrecht van de oudercommissie over prijswijzigingen in stand te houden.
Op 3 februari is het Wetsvoorstel versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen
uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Eind april heeft ook de
Eerste Kamer de ‘Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen’ met algemene
stemmen aanvaard. De wet zal zijn intreding hebben op 1 januari 2016, een half jaar later dan
oorspronkelijk bedoeld. Organisaties hebben hierdoor een langer de tijd om zich voor te bereiden op
de wetswijziging. Met deze wetswijziging krijgen ouders op een aantal onderwerpen meer
zeggenschap in de kinderopvang.
BOinK zal betrokken zijn bij de uitvoering van de hierboven genoemde moties. Wij zullen u uiteraard
over alle ontwikkelingen blijven berichten.
Wat verandert er uiteindelijk concreet voor mij als ouder of oudercommissielid?








De nieuwe wet verplicht kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus
minstens een keer per jaar hun pedagogisch beleid te bespreken met de oudercommissie.
Deze verplichting zat oorspronkelijk niet in de Wet Kinderopvang. Met de wetswijziging staat
het pedagogisch beleid verplicht 1 keer per jaar op de agenda, ongeacht of er wijzigingen in
het beleid zijn of niet. Het pedagogisch beleid wordt hiermee een vast onderwerp in overleg
tussen houder en ouders.
De opvangorganisaties worden verplicht het definitieve inspectierapport van de
toezichthouder te bespreken met de oudercommissie. Tot op heden was de organisatie
alleen verplicht het inspectierapport ter inzage te leggen voor de oudercommissie. Nu moet
het rapport ook daadwerkelijk besproken worden. Een goed aanknopingspunt voor de
oudercommissie om samen met de vestigingsmanager of houder te bespreken op welke
onderwerpen er verbeteringen moeten worden aangebracht en hoe de oudercommissie
hierbij betrokken kan worden.
Onherroepelijke sancties, dat wil zeggen handhavingsbesluiten waarvan de bezwaartermijn is
verstreken, zullen voortaan worden gepubliceerd in het landelijk register kinderopvang en
peuterspeelzalen (LRKP). Dit is uiteraard zeer nuttige informatie voor ouders.
Als het de houder in kleine vestigingen met maximaal vijftig kinderen of vijftig gastouders
niet lukt om een oudercommissie tot stand te brengen, mag de ouderraadpleging op een





ander manier geregeld worden. Deze nieuwe regeling ontslaat de houder overigens niet van
de wettelijke plicht om altijd inspanningen te verrichten een oudercommissie in te stellen of
ouders de gelegenheid te bieden om een oudercommissie in te stellen. Ook de
peuterspeelzalen worden verplicht een oudercommissie in te stellen. BOinK zal in de
komende periode, samen met de brancheorganisaties, samenwerken aan verschillende
modellen om de alternatieve ouderraadpleging vorm te geven.
Er komt één instantie waar ouders én oudercommissies hun geschillen met kindercentra,
peuterspeelzalen of gastouderbureaus kunnen voorleggen. De uitspraken van deze
geschillencommissie zijn bindend. Met name het feit dat de uitspraken nu bindend zijn, waar
dat eerder niet het geval was, betekent een versterking van de positie van ouders en
oudercommissies.
De Tweede Kamer nam ook een amendement aan dat het adviesrecht van oudercommissies
met betrekking tot de prijs van de opvang handhaaft. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou
dat recht vervallen.

