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Ieder gastouderbureau is verplicht om een oudercommissie in te 

stellen. Een oudercommissie heeft als doel de belangen van ouders 

en kinderen te behartigen en het gastouderbureau te adviseren 

over verschillende onderwerpen. ViaViela is een landelijke franchise 

organisatie dat wordt gevormd door regionale gastouderbureaus.  

Er is één landelijke centrale oudercommissie en er zijn meerdere 

regionale oudercommissies actief. De landelijke centrale ouder- 

commissie staat in contact met de franchise organisatie. 

De regionale gastouder bureaus brengen het ouderadviesrecht 

onder via hun eigen regionale oudercommissie. De centrale 

en de regionale oudercommissie buigen zich samen over  

de wettelijke adviesrechten.

Oudercommissies 
van ViaViela

Doelstelling oudercommissies
•  De centrale oudercommissie stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen  

op centraal niveau te behartigen. 
•  De regionale oudercommissies stellen zich ten doel de belangen van ouders en kinderen op regionaal 

operationeel vestigingsbeleid te behartigen.

Adviesrecht
Het ouderadviesrecht heeft betrekking op de volgende onderwerpen:
•  de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleid;
•  voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding,  

veiligheid of gezondheid;
• openingstijden;
•  het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;
•  de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
• wijziging van de prijs van kinderopvang.
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Communicatie tussen ouders, 
regionale oudercommissie en centrale oudercommissie

Even voorstellen …
 de voorzitter van de centrale oudercommissie

Ik ben Krista Stibbe, moeder van 2 meisjes en voorzitter 
van de centrale oudercommissie. Ik ben lid geworden van 
de centrale oudercommissie, omdat ik erg benieuwd was 
wat er allemaal achter de schermen wordt gedaan om 
onze kinderen goede opvang te bieden. Door zitting in deze 
commissie te nemen leer ik wat er allemaal bij komt kijken én 
kan ik  mijn steentje bijdragen door gevraagd en ongevraagd 
advies te geven. Binnen de centrale oudercommissie zijn met 
regelmaat vacatures. Dus heb je interesse, of heb je vragen 
over de commissie, neem gerust contact met ons op.

Ouders

Word ook lid van de (centrale) oudercommissie

Maak jij gebruik van gastouderopvang via ViaViela en wil je  graag meer weten over 
gastouderopvang en de werkwijze van ViaViela? Wil jij daar graag in meedenken en advies 

geven? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van ViaViela of vul hier het 
contactformulier in. We verwelkomen je heel graag als nieuw lid van een oudercommissie.

Regionale oudercommissie en/of regionaal gastouderbureau

Centrale oudercommissie

Krista Stibbe

Contactformulier

Werkwijze oudercommissie
Alle taken en verantwoordelijkheden van een oudercommissie staan beschreven in een reglement. Daaraan 
gekoppeld werkt iedere oudercommissie met een eigen huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement 
staat beschreven wie welke rol heeft, hoe vaak er wordt vergaderd en hoe de oudercommissie communiceert met 
het gastouderbureau en alle ouders.

https://www.viaviela.nl/contact
https://www.viaviela.nl/contact

