
 

OPENBAAR 

KLACHTENVERSLAG 

2018 

KINDERTUIN WESTZAAN   



Openbaar Klachtenverslag 2018 van Kindertuin Westzaan    paginanummer 2 

OPENBAAR KLACHTENVERSLAG 2018 
INHOUDSOPGAVE 

 

Inhoudsopgave         pagina 2 

Wettelijk kader Klachtrecht       pagina 3 

Klachtenregeling Kindertuin voor ouders met een klacht   pagina 4 

Oudercommissie Kindertuin Westzaan      pagina 5 

Ontvangen klachten in 2018       pagina 6 

Conclusie         pagina 6 

 

Bijlagen: 

Brief Geschillencommissie d.d. 20-05-2018     pagina 7 

Reglement Geschillencommissie d.d. 01-01-2018    pagina 8  

Klachtenformulier Kindertuin       pagina 15 

  



Openbaar Klachtenverslag 2018 van Kindertuin Westzaan    paginanummer 3 

WETTELIJK KADER KLACHTRECHT 

De Wet Klachtrecht Cliëntensector (01-08-1995) is van toepassing voor alle 

kinderopvanginstellingen in Nederland. Deze wet schrijft voor dat en op welke wijze organisaties 

een regeling voor behandeling van klachten van ouders, in ons geval, moeten vorm geven. 

De Kindertuin Westzaan dient per kalenderjaar een openbaar verslag te maken waarin de 

klachtenregeling van de Kindertuin wordt beschreven e, de wijze waarop de regeling onder de 

aandacht is gebracht en de samenstelling van de klachtencommissie is georganiseerd. Tevens moet 

omschreven worden in welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen 

verrichten, het aantal en de aard  van de door haar behandelde klachten en de strekking en 

oordelen dan wel aanbevelingen van de maatregelen zijn omschreven. 

In het Convenant Kwaliteit in het kader van de Wet Kinderopvang, is sinds 2007 omschreven dat er 

naast het klachtenreglement voor ouders/cliënten, een aparte Klachtenregeling voor 

Oudercommissies geformuleerd dient te zijn. 

Op 28-4-2015 is de Wet Kinderopvang aangepast en is door de Eerste Kamer voorgeschreven dat 

met ingang van 1-1-2016 alle kinderopvangorganisaties verplicht moeten zijn aangesloten bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang. Deze valt onder de Stichting Geschillencommissies voor 

Consumentenzaken (SGC). 

Hieraan is het klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzaal gekoppeld. Dat is een 

laagdrempelige website waar veel informatie te vinden is over rechten en plichten over 

uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met opvang aan kinderen. 

  



Openbaar Klachtenverslag 2018 van Kindertuin Westzaan    paginanummer 4 

KLACHTENREGELING KINDERTUIN WESTZAAN  

De Kindertuin Westzaan streeft er naar eventuele klachten zo laag mogelijk in de organisatie op te 

lossen. Het kan zijn dat er medewerkers bij betrokken zijn of dat er over de manier waarop zaken bij 

de Kindertuin georganiseerd zijn klachten zijn. 

Omdat de Kindertuin een platte, kleine organisatie is gaan wij er van uit dat wanneer kritiek en 

gevoelens van onvrede van ouders en oudercommissie in een vroeg stadium en in een sfeer van 

overleg kunnen worden besproken. 

De behandeling van klachten gaat als volgt. 

Heeft een ouder een klacht dan vervoegt hij/zij zich hiermee naar de dienstdoende pedagogisch 

medewerker, binnen een week na het voorval of ergernis. 

Mochten de ouders en de pedagogisch medewerker er samen niet uitkomen dan volgt een gesprek 

met de directie/houder. 

Betreft het een organisatie kwestie dan vervoegt de ouder zich met de kwestie bij de houder/ 

directie. 

Ouders vullen een klachtenformulier in, wanneer onvrede gemeld wordt zodat er een overzicht 

ontstaat van gemelde klachten. 

We nemen de klacht mee in onze overwegingen verbeteringen in onze organisatie door te voeren 

waar mogelijk.  

Voorvallen, niet altijd aangeduid als klacht, maar wel opgepakt als signaal intern, bespreken we in 

de teamvergaderingen om vanuit de gehele organisatie verbeteringen te dragen en onze kwaliteit 

te bespreken in een open sfeer en reflecties te zijn op ons eigen handelen. 

De Kindertuin heeft geen interne klachtencommissie. 

Leidt de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid bij een ouder, dan is deze vrij om zich bij 

de Geschillencommissie Kinderopvang te beraden. 

De Geschillencommissie Kinderopvang is een onafhankelijke organisatie, gevestigd in Den Haag. 

Via de website www.degeschillencommissie.nl kan de Kindertuin gevonden worden als aangesloten 

onderneming. U kunt via de website een klacht indienen en het landelijke Klachtenloket 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen kan ook telefonisch worden bereikt onder telefoonnummer 

0900-1877 

Het jaarlijkse verslag van de Geschillencommissie Kinderopvang, betreffende Kindertuin Westzaan, 

is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. 

Het klachtenreglement van de Geschillencommissie Kinderopvang is als bijlage toegevoegd in dit 

verslag en tevens online via de website in te zien. 

Op de website staat een uitgebreide beschrijving over de werkzaamheden van de 

Geschillencommissie en wat hun werkwijze is. Ook hun (geanonimiseerde) jaarverslag is daar te 

lezen.    

http://www.degeschillencommissie.nl/
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OUDERCOMMISSIE KINDERTUIN WESTZAAN  

Kindertuin Westzaan acht een goede samenwerking met haar oudercommissie van groot belang. 

In samenwerking van de oudercommissie wordt geprobeerd de dienstverlening steeds te 

optimaliseren. De voelsprieten die de Oudercommissie heeft worden ingebracht tijdens de 

overlegmomenten en laagdrempelig besproken. 

Tot op heden verloopt de samenwerking in goede harmonie. 

Meningsverschillen kunnen in een open sfeer en goed overleg worden besproken. 

Wij realiseren ons dat er zich situaties kunnen voordoen, waarin de communicatie en informatie niet 

zo lopen (tijdelijk) als zou moeten. 

In die situatie kan de Oudercommissie zich beraden bij de Geschillencommissie. 

De Oudercommissie van de Kindertuin bestaat uit vijf leden in 2018, waarbij de KDV groep en de 

NSO groep afgevaardigd zijn. Er zijn wisselingen geweest van twee leden. Er is animo vanuit de 

oudergeleding om toe te treden tot de oudercommissie van de Kindertuin, wanneer er “vacatures” 

zijn. 

Onderwerpen die in 2018 tijdens de vier bijeenkomsten zijn besproken zijn uiteenlopend in 

willekeurige volgorde: 

Personele kwesties en regeling BKR in Wet IKK. 

Meldcode Kindermishandeling. 

Luchtkwaliteit en ophangen van plantenbakken in de hal en de groepen. 

Prijzen 2019 

Nieuwe wetgeving Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang met wachtlijst en 

planningsperikelen, scholing personeel en aantal baby’s op de groep en roosteren aantal 

vaste gezichten op de groep en invulling van het mentorschap, pedagogisch coach en baby 

specialisme. 

AVG regeling van de Kindertuin Westzaan. 

Administratiesysteem Portabase. 
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ONTVANGEN KLACHTEN 2018 

In de periode 1 januari tot en met 31 december 2018 heeft de Geschillencommissie geen klachten 

ontvangen van ouders individueel of via de Oudercommissie, die betrekking hebben op de gang van 

zaken bij de Kindertuin Westzaan. Zie bijlage de brief d.d. 20 mei 2019. 

In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018 zijn er door werknemers van de Kindertuin 

Westzaan geen klachten ontvangen van ouders/verzorgers van bezoekende kinderen. 

In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018 is er door de houder van de Kindertuin 

Westzaan een klacht ontvangen over de wijze waarop beleid is toegepast bij een opzegging door 

onze kant aan een ouderpaar met één kind op de KDV groep eind 2018. Het ouderpaar heeft een 

kopie van de brief aan de Oudercommissie verzonden. De klacht is niet extern gebracht. Wij 

begrijpen de teleurstelling van ouders geconfronteerd te worden met een opzegging. We hebben 

ons eigen beleid uitgevoerd en stappen gevolgd voordat we besloten hebben tot opzegging over te 

gaan om de veiligheid in de groep te waarborgen. Ouders tekenen voor akkoord voor uitvoering van 

ons beleid in de plaatsingsovereenkomst. 

Van het klachtenformulier is in 2018 geen gebruik gemaakt. 

 

CONCLUSIE 

We kunnen melden dat in 2018 geen externe klachten zijn ontvangen over beleid, medewerkers of 

andere zaken.  
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Klachtenformulier 

Gegevens klager:         Datum: 

Naam van degene die klacht indient   

 

Naam kind  

 

Telefoonnummer  

 

Emailadres  

 

Gegevens klacht: 

Wat is de reden van de klacht  

 

 

 

 

Waarover of over wie dient u een 

klacht in? (plaats, datum, tijdstip, 

waarover, wie waren betrokken) 

Schrijf eventueel op achterzijde 

de klacht uitgebreid 

 

 

 

 

 

Welke stappen heeft u reeds 

ondernomen om tot een oplossing te 

komen? 

 

 

 

 

Procedure: 

 U bespreekt uw klacht in eerste instantie met de 

betreffende persoon. Vind u het nodig de  

vervolgprocedure in te zetten? U wordt dan binnen een 

week uitgenodigd voor gesprek met directie. 

 

Ondertekening ouder:     Gezien door Pedagogisch medewerker Paraaf: 
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