
Beste Ouders,  
 
Inmiddels hebben jullie allemaal een bericht ontvangen van Ons Kindbureau (OKB) over de geplande 
wijzigingen in prijzen en pakketten voor 2022. Als OC (Oudercommissie) vinden wij het belangrijk 
jullie een terugkoppeling te geven over de totstandkoming hiervan en onze rol en zienswijze hierin.  
 
Als OC mogen wij, via de COC (Centrale Oudercommissie), adviseren over een aantal zaken.  
Wij hebben bijvoorbeeld adviesrecht m.b.t. tariefwijzigingen. Deze wijzigingen zijn aan ons 
gepresenteerd en hierbij is toegelicht waarom de prijzen verhoogd zijn. Na een aantal wedervragen is 
de tariefverhoging voldoende toegelicht en hebben wij als OC hier een positief advies over af kunnen 
geven, gezien het feit dat de meeste stijgingen zich binnen de Ayit-normen bevinden. Hierbij hebben 
wij wel geadviseerd om de gemaakte keuzes ook in de communicatie naar de ouders goed te 
onderbouwen. Dit positieve advies heeft dus geen betrekking op de hieronder genoemde 
pakketwijzigingen.  
 
Het aanbod in de zin van de pakketten (40 weken, 48 weken, etc.) en begin- en eindtijden is helaas 
niet één van die onderwerpen waar we adviesrecht over hebben. Dit betekent dat wij als (C)OC 
hierin alleen aanbevelingen kunnen doen, maar dat het OKB  vrijstaat om dit naast zich neer te 
leggen. Als OC hebben wij, via de COC, onze (grote) zorgen geuit over een aantal gemaakte keuzes, 
waaronder de discrepanties tussen BSO en KDV in zowel tijden als pakketten, de aanpassingen van 
de eindtijd van de verlengde ochtend en het verlies van de flexibiliteit in de opvangtijden.  
 
Ouders die op dit moment een maatwerk contract hebben (startijd 08:30 of eindtijd 17:00 uur), een 
flexibel contract of een 52-weken BSO-contract hebben óf een verlengde ochtend afnamen, 
ontvangen hierover een brief (of hebben deze al ontvangen) en krijgen een nieuw contract 
toegestuurd. Als OC vinden wij het belangrijk om hierbij te benadrukken dat bestaande contracten 
taande contracten niet mogen worden gewijzigd zonder toestemming van de afnemers. Ouders die 
liever nog een jaar gebruik maken van de tijden van hun huidige contract, kunnen het nieuwe 
contract dus weigeren en aangeven dat zij de oude voorwaarden wensen te behouden.  
 
Als OC vinden we het erg belangrijk jullie als ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarom 
horen we graag jullie reacties op de tariefwijzigingen en/of wijzigingen in pakketten. Heb je vragen of 
opmerkingen, spreek dan één van ons aan als je ons iet, of stuur een e-mail naar 
ocdegrootewielen@gmail.com  
 
Groeten,  
Amber, Anouk, Gwen, Jeroen, Michelle en Thirze  
Oudercommissie De Groote Wielen  
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