
De Centrale Oudercommissie 
nodigt je uit!

Meedenken en adviseren 
op bestuursniveau? 



Wie zijn wij?
De Centrale Oudercommissie bestaat uit een groep betrokken ouders. Wij vertalen en 

vertegenwoordigen het belang van ouders. Op landelijk niveau praten wij mee over beleid 

en algemene zaken binnen Humankind. Doordat wij direct in gesprek zijn met de Raad van 

Bestuur, oefenen wij invloed uit op het beleid van Humankind. Laagdrempelig, concreet en 

zinvol! Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de Centrale Oudercommissie. Iets 

voor jou?

Wat doen wij?
• Wij zijn gesprekspartner van de Raad van Bestuur.

•  Wij vormen een onderbouwd beeld en standpunt, beargumenteren en nemen besluiten 

over discussiepunten en vraagstukken die op landelijk niveau spelen binnen Humankind.

•  Wij brengen advies uit over onderwerpen waarop ouders volgens de wet inspraak 

hebben in kinderopvang.

• Wij geven gevraagd én ongevraagd advies.

•  Wij communiceren de behandelde onderwerpen met regionale Ouderraden,  

lokale Oudercommissies en ouders.

Wat bespreken wij?
Beleidsonderwerpen die spelen op centraal niveau. Het accent ligt op het algemeen 

belang van kinderen en ouders binnen de organisatie en is niet gericht op de individuele 

situatie van een kind, ouder of kindcentrum. Wij bespreken bijvoorbeeld de tarieven of het 

pedagogisch beleid. Ook het plaatsingsbeleid of nieuwe beleidsvoornemens kunnen aan  

de orde komen.

Wie kan lid worden van de Centrale Oudercommissie?
Alle ouders met kind(eren) op een kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse

opvang van Humankind kunnen zich verkiesbaar stellen voor de Centrale Oudercommissie. 

Zij mogen niet in dienst zijn van Humankind of een collega-organisatie, want dat zou 

conflicterende belangen kunnen opleveren. Als lid van de Centrale Oudercommissie  

mag je geen lid (meer) zijn van een lokale oudercommissie of zitting hebben in de  

Raad van Toezicht.

Wat verwachten wij?
Wij vinden het belangrijk dat je affiniteit hebt met zakelijke dienstverlening.

Juridische kennis, ervaring met kinderopvang en pedagogiek of kennis van communicatie 

zijn van harte welkom! Vanzelfsprekend maken wij een selectie op geschiktheid. Wij streven 

naar een goede verdeling van de beschikbare plaatsen per regio.

De Centrale Oudercommissie vergadert 5 tot 6 keer per jaar in Vught, van 18.30 tot 21.00 

uur. Naast de voorbereiding van en deelname aan de vergadering, is de gemiddelde 

tijdsbesteding ongeveer 8 uur per maand. 

Onkostenvergoeding?
Natuurlijk. Leden krijgen, afhankelijk van hun rol binnen de Centrale Oudercommissie,  

een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Laagdrempelig, 
concreet en zinvol! 



Postbus 591 • 6400 AN Heerlen

T 045 - 561 53 53 

E centraleoc@ochumankind.nl

www.humankind.nl

Iets voor jou?
Mail je CV met motivatie uiterlijk 30 november 2019 naar onderstaand e-mailadres.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!

Jacob van den Berg

Voorzitter Centrale Oudercommissie

Mobiel: 06 - 14 89 06 73

centraleoc@ochumankind.nl


