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Jaarverslag klachtenregistratie Ouders 2013 

 
Voorwoord  

Dit is het openbare Klachten Jaarverslag 2013 van kinderdagverblijf De Speelhoeve.  

De Speelhoeve heeft in 2013 2 verticale opvanggroepen (De Rups en De Vlinder) en heeft 24  

kindplaatsen.  

  

Het Klachten Jaarverslag wordt openbaar gemaakt op de website van kinderdagverblijf De 

Speelhoeve (www.despeelhoeve.nl) , besproken in de oudercommissie en opgestuurd naar de GGD.  

In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de door ouders/ verzorgers ingediende  

klachten in het jaar 2013. Ook wordt in dit verslag beschreven op welke wijze de klachten  

zijn afgehandeld. Als eerste leest u een omschrijving van de klachten regeling.  

  

Tot slot vindt u een verslag van de ingediende klachten in het jaar 2013.  

  

 

Interne klachtenregeling 

Uw kind is bij de medewerkers van kinderdagverblijf De Speelhoeve in goede handen. Echter, 

een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de 

kinderdagopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat 

wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw 

kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, 

die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (u kunt ook de interne 

klachtenprocedure overslaan). 

 

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze 

komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de Wet 

Klachtrecht. 

 

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt 

het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het 

wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een 

afspraak maken met de klachtencoördinator Marianne Hamersma. De klachtencoördinator 

noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan 

het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat 

meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt 

u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving 

hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de 

gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. 

Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte 

afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie. 

 

U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienen bij de klachtencoördinator. In dat geval 

krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 

werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de 

klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. 
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Verder is Kinderdagverblijf De Speelhoeve ook lid van de Branchevereniging Kinderopvang. 

Hierdoor hanteert Bloem automatisch de Algemene Voorwaarde Kinderopvang. Deze zijn 

opgesteld door o.a. de Branchevereniging Kinderopvang in overleg met BOINK (belangen 

vereniging voor ouders in de kinderopvang) en de consumentenbond. 

 

Wanneer er een klacht is met betrekking tot zaken die vermeld staan in de algemene 

voorwaarden kunt u als klant ook naar de geschillencommissie Kinderopvang. 

 

Voor u als klant zijn er diverse mogelijkheden om met uw klacht om te gaan; 

 

U dient uw klacht schriftelijk of mondeling in bij de klachtencoördinator van De Speelhoeve 

volgens de interne klachtenprocedure. 

Wanneer uw klacht betrekking heeft op de algemene voorwaarden kunt u uw klacht ook 

voorleggen aan de geschillencommissie Kinderopvang. De uitspraak van deze commissie is bindend 

voor beide partijen. 

 

Belangrijk is dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn dat zij altijd vrij zijn om direct naar  

sKK te stappen. Ouders/verzorgers zijn niet verplicht een klacht eerst bij de  

medewerkers of klachtencoördinator van Kinderdagverblijf De Speelhoeve neer te leggen.  

  

Jaarlijks brengt de externe klachtencommissie sKK een klachtenverslag uit. Deze is openbaar  

en ten alle tijden in te zien op het kinderdagverblijf en is als bijlage toegevoegd aan dit 

jaarverslag.  

 

  

Externe klachtencommissie Skk  

De sKK is voor alle vragen tijdens kantooruren bereikbaar op een algemeen  

informatienummer 0900-0400034. Tevens zijn zij bereikbaar via e-mail: 

info@klachtkinderopvang.nl.  

  

Werkwijze:  

Een klacht wordt schriftelijk naar het centrale adres gestuurd. Bij binnenkomst wordt  

gekeken waar de klacht vandaan komt en gaat hij naar de betreffende ambtelijk secretaris  

en voorzitter. Afhankelijk van de inhoud van de klacht nodigen zij twee commissieleden uit  

deel te nemen aan de behandeling van deze klacht. Zij beoordelen gezamenlijk of de klacht  

ontvankelijk verklaard wordt. Ondertussen ontvangen de klager en de aangeklaagde  

organisatie vast een ontvangstbevestiging van de klacht.  

Wordt de klacht ontvankelijk verklaard dan ontvangen de partijen daar bericht van en begint  

de schriftelijk hoor- en wederhoor procedure. De behandeling kan op verzoek van de  

commissie afgesloten worden met een hoorzitting waarbij beide partijen aanwezig zijn.  

De klachtbehandeling wordt afgesloten met een rapportage waarin een eindoordeel en een  

advies is opgenomen.  

  

De sKK stelt voor het behandelen van klachten onafhankelijke commissies samen bestaande  

uit drie deskundige mensen met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De  

deskundigheden liggen op verschillende terreinen, zoals juridisch, organisatorisch,  

pedagogisch, didactisch en analytisch denken gecombineerd met ervaring met het  

behandelen van klachten. De klacht wordt afgehandeld volgens een vastgesteld reglement.  

Het reglement van de stichting Klachtencommissie Kinderopvang kunt u opvragen bij het  
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secretariaat of direct downloaden op de website.  

  

De SKK stelt voor het behandelen van klachten onafhankelijke commissies samen bestaande  

uit drie deskundige mensen met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De  

deskundigheden liggen op verschillende terreinen, zoals juridisch, organisatorisch,  

pedagogisch, didactisch en analytisch denken gecombineerd met ervaring met het  

behandelen van klachten. De commissies hebben een geheimhoudingsplicht, klachten  

worden vertrouwelijk behandeld.  

  

Voor informatie over de samenstelling en de namen van de commissieleden verwijzen we u  

naar www.klachtkinderopvang.nl  

 

 

Evaluatie klachtenregistratie 2013 

 

Intern 

In het jaar 2013 zijn er bij de medewerkers en eigenaresse van De Speelhoeve geen officiële 

klachten ingediend door ouders 

 

Extern 

Ook is er in 2013 geen gebruik gemaakt van de externe klachtencommissie sKK. Wij hebben van 

de Klachtencommissie Kinderopvang (KC) op 23 januari 2014 een schriftelijke bevestiging 

ontvangen waarin is opgenomen dat ze in 2013 geen officiële klachten hebben ontvangen. 

 

Aldus getekend, 17-05-2014 

 

 

Marianne Hamersma-Ploegsrta 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Klachtenvrijbrief Klachtencommissie Kinderopvang 
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