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Centrale Organisatie Kinderopvang
Drechtsteden (COKD) is een professionele
organisatie voor kinderopvang die betrokken
is bij haar klanten. Wij vinden het belangrijk
dat niet alleen uw kind, maar ook u deze
tijd als plezierig en waardevol ervaart.
Als ouder/verzorger heeft u uiteraard ook
invloed op de opvang van uw kind. Wij
informeren u graag over hoe die invloed bij
COKD is geregeld.

Waarom een oudercommissie?

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie
verplicht binnen iedere locatie en geeft die ouder
commissie verzwaard adviesrecht op diverse
punten. COKD neemt de inspraak van ouders/
verzorgers serieus en vindt het belangrijk dat op
iedere locatie een oudercommissie actief is. Een
oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke
belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers
op een locatie. Daarbij gaat het onder andere
over onderwerpen als (pedagogische) kwaliteit
en veiligheid en hygiëne op de locaties. Ook is
de oudercommissie een belangrijke schakel in de
communicatie tussen ouders/verzorgers en de
leiding van de locaties. De oudercommissie kan
invloed uitoefenen op het beleid en kan haar stem
laten horen in de centrale oudercommissie van
COKD. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol in het
organiseren van activiteiten op de locaties van COKD.

Wat doet de oudercommissie?

• Overleggen met de locatiemanager en/of de
regiodirecteur.
• Geven van gevraagd en ongevraagd advies aan
de locatiemanager en/of de regiodirecteur.
• Bevorderen van goede informatie aan ouders/
verzorgers.
• Fungeren als aanspreekpunt voor ouders/
verzorgers.
• Het team ondersteunen bij activiteiten op de
locatie, zoals feesten en ouderavonden.

U heeft ook invloed op de
opvang van uw kind
In de Wet kinderopvang worden bepaalde eisen
gesteld aan de samenstelling en aan het reglement
van de lokale oudercommissie. De oudercom
missie bepaalt zelf de eigen werkwijze en legt
de afspraken daarover vast in een huishoudelijk
reglement.

BOinK

Indien gewenst kan een oudercommissie zich
aansluiten bij BOinK; de Belangenvereniging voor
Ouders in de Kinderopvang. BOinK kan leden van
oudercommissies adviseren over hun rechten,
maar ook bijvoorbeeld over het organiseren van
een ouderavond. BOinK organiseert ook cursussen.

Uw mening telt bij COKD!

Een belangrijke schakel in
de communicatie tussen
ouders/verzorgers en COKD

Centrale oudercommissie

COKD heeft ook een centrale oudercommissie
(CENTRO), waarin alle locaties vertegenwoordigd
kunnen zijn. De lokale oudercommissies kunnen de
centrale oudercommissie machtigen om namens
hen advies te geven over bijvoorbeeld het peda
gogisch beleid. Ook als een ouder geen lid is van
de lokale oudercommissie kan die een lokatie
vertegenwoordigen in de CENTRO. De centrale
oudercommissie vergadert minimaal een keer per
jaar met de regiodirecteur.

Vergaderingen

De oudercommissie vergadert meerdere keren
per jaar. Tijdens de vergaderingen wordt aandacht
besteed aan onderwerpen als pedagogisch beleid,
voeding, speelgoed, veiligheid, et cetera. Wilt u
kennismaken, meedenken over het beleid of over
specifieke activiteiten? U kunt op de locatie infor
meren naar de mogelijkheid om een vergadering
bij te wonen.

Meer weten?

Heeft u vragen, wilt u een bijdrage leveren of
wilt u actief deelnemen aan de oudercommis
sie van uw locatie? Neem dan contact op met de
locatiemanager of met een van de pedagogisch
medewerkers en vraag naar de mogelijkheden. Uw
mening wordt zeer op prijs gesteld.

Wij zijn onderdeel van Stichting SWKGroep. Een toonaangevende onderneming in kinderopvang en
buurtwerk in Nederland. De SWKGroep biedt ons bestuurlijke en bedrijfskundige ondersteuning. Vanuit
haar visie ontwikkelt de SWKGroep eigentijdse concepten voor oplossingen in kinderopvang, onderwijs,
zorg en welzijn. En brengt deze in de praktijk. De werkwijze is innovatief, kostenefficiënt, sociaal én
gericht op kwaliteit en samenwerking. Wij investeren in eigen kracht! Door het delen van elkaars kennis,
ervaring en netwerk. Hierdoor kunnen wij ons met alle aandacht richten op de opvang van het kind.

