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Wat is een oudercommissie (OC)?

In de Wet kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf, gastouderbureau en buiten-
schoolse opvang verplicht is om een oudercommissie op te richten. Hiermee wordt de betrokken-
heid van ouders bij de opvang van hun kinderen vergroot. De belangrijkste verantwoordelijkheid 
van de OC is om de kwaliteit van de opvang te bewaken én te bevorderen. Dit wordt gedaan door 
(on)gevraagd advies te geven over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn  
vastgelegd (bijvoorbeeld GGD inspecties, beleid Veiligheid en Gezondheid, voedingsbeleid).  
Daarnaast speelt de OC een rol bij het contact met ouders, de opvang en de GGD. 

Wie nemen deel aan de oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders (minimaal 3) waarvan de kinderen op een 
kinderdagverblijf of BSO zitten. Het streven is dat de samenstelling een afspiegeling is van de  
verschillende groepen. Naast de ouders is ook de teamleider aanwezig bij de vergadering.  
Binnen SKN heeft elke locatie een eigen oudercommissie. Vanuit elke OC is een afvaardiging  
van minimaal één lid naar de Centrale oudercommissie (COC). De COC vergadert samen met  
de directeur van SKN. Binnen de COC wordt advies gegeven over bijvoorbeeld beleid, kwaliteit, 
prijzen en openingstijden. 

Informatie 
oudercommissies SKN

Contact

Binnen SKN zijn de volgende oudercommissies actief:
OC Emmeloord West 
OC Emmeloord Centrum 
OC Emmeloord Espelervaart 
OC Marknesse

De actuele leden van de oudercommissie zijn bekend bij het hoofdkantoor, maar presen-
teren zich ook per locatie (op een prikbord) of via de ouderapp. De leden zijn te bereiken 
door ze persoonlijk aan te spreken, of te mailen via het algemene mailadres: oc@sknop.nl 
De agenda voor de vergadering is via e-mail op te vragen. Heb je als ouder interesse in het 
vertegenwoordigen in de oudercommissie, of loop je tegen zaken aan dan kan je je melden 
bij één van de leden of via de pedagogisch medewerkers. 
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