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3 maart 2016 
 
Jaarverslag  Klachtenregeling Ouders en Klachtenregeling Oudercommissie 2015 
 
Inleiding  
Voor u ligt het openbaar klachtenverslag 2015 van Kinderdagverblijf De Bereboot BV. 
Het gaat om een gecombineerd openbaar verslag van de klachten van ouders en de 
oudercommissie.  
 
Voorwoord 
Kinderdagverblijf De Bereboot geeft opvang aan kinderen. Onze medewerkers doen dat uiteraard zo 
goed mogelijk. Vooraf worden ouders over afspraken geïnformeerd en gevraagd naar wensen/ 
bijzonderheden voor hun kind(eren). Ondanks dat kunnen er problemen ontstaan. Meestal worden 
problemen in goed overleg opgelost. Indien dit niet het geval is dan is er sprake van een klacht. Een 
klacht is een probleem of ongenoegen dat ouders of kind(eren) hebben met het kinderdagverblijf of 
de leiding, waarvoor geen goede oplossing is gevonden. Dit kan gaan over zeer uiteenlopende zaken.  
Een goede klachtenregeling zorgt voor een goede bijdrage aan de continue verbetering van onze 
opvang. KDV De Bereboot neemt klachten altijd serieus en zal er naar streven deze op een vlotte en 
correcte manier af te handelen. 
 
Interne Klachtenregeling  
Indien ouders/verzorgers een klacht hebben, dan kunnen zij eerst contact opnemen met de 
betreffende groepsleidster die direct betrokken is bij de opvang van kun kind. Lukt het niet om in dit 
gesprek tot een bevredigende oplossing te komen dan kunnen ouders/verzorgers terecht bij de 
vestigingscoördinator. Leidt dit gesprek ook niet tot een bevredigende oplossing, dan kunnen de 
ouders/verzorgers hun klacht neerleggen bij de directie. 
 
Externe klachtenregeling (KC)1 
Mocht  de voorgestelde oplossing van de directie nog niet bevredigend zijn dan kunnen de 
ouders/verzorgers terecht bij de externe klachtencommissie, van  stichting Klachtencommissie 
Kinderopvang (sKK in Baarn).1 
Uiteraard kunnen ouders/verzorgers te allen tijde rechtstreeks terecht bij de sKK. Ouders/ 
verzorgers zijn nooit verplicht om de klacht eerst bij een groepsleidster, de vestigingscoördinator of 
de directie neer te leggen ofschoon dat natuurlijk wel onze voorkeur heeft.  
 
Adresgegevens SKK1: 

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang 
Afdeling Ambtelijk Recht 
Postbus 398 
3740 AJ Baarn 
Telefoonnummer: 0900 040 00 34 
E-mail: info@klachtenkinderopvang.nl 
Meer informatie over sKK kunt u vinden op: www.klachtkinderopvang.nl  
  

                                                      
1
 De sKK bestaat niet meer vanaf 1-1-2016. Het klachtenrecht is vanaf 1-1-2016 ondergebracht bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

http://www.klachtkinderopvang.nl/
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Klachten regeling Oudercommissie 2 
Voor klachten van oudercommissies bestaat een aparte stichting, de Klachtenkamer 
Oudercommissie Kinderopvang, hier is ook KDV De Bereboot bij aangesloten.  
 
De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang en 
dat van hun kinderen binnen de kinderopvangorganisatie raken. Met ingang van 1 april 2008 is elke 
kinderopvangorganisatie die onder de Wet Kinderopvang valt verplicht een klachtenregeling voor 
oudercommissies te hebben. De regeling wordt uitgevoerd door de Klachtenkamer Oudercommissie 
van de WMK. 
 
Interne klachtenregeling 
Indien de oudercommissie een ongenoegen of probleem heeft ten aanzien van het beleid van KDV 
De Bereboot, dan kan de oudercommissie  dit intern bespreken met de directie. 
Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden verholpen.  De directie zal 
de klacht in behandeling nemen en naar tevredenheid proberen op te lossen. Tevens wordt jaarlijks 
in het begin van enig jaar,  tijdens het  overleg met de oudercommissie,  besproken of alle 
aandachtspunten van het voorafgaande jaar naar tevredenheid afgehandeld zijn. 
In de klachtenregeling staat beschreven op welke wijze de oudercommissie een klacht kan indienen 
en welke stappen worden gezet in de behandeling van de klacht:  
 
Externe klachtenregeling (KK)2 
Wanneer een klacht van de oudercommissie  niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dan 
kan de oudercommissie gebruik maken van de externe klachtenregeling.  De oudercommissie kan 
met haar klacht terecht bij de Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang. Deze behandelt 
“medezeggenschap” klachten: klachten van oudercommissies over de wijze waarop een organisatie 
omgaat met de wettelijk bepaalde medezeggenschap van ouders in de kinderopvang. Uiteraard 
kunnen ouders te allen tijde ook rechtstreeks terecht bij de Klachtenkamer Kinderopvang 
 
Klachtenkamer Kinderopvang (voor ondernemers en oudercommissies)2 
De Klachtenkamer Kinderopvang is vanaf 1 januari 2007 in oprichting. Het doel van deze 
klachtenkamer is het uitvoeren van de klachtenregeling die de sociale partners zijn overeengekomen 
in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en zoals deze is overgenomen in de Beleidsregels Kwaliteit 
Kinderopvang. Deze klachtenregeling heeft betrekking op geschillen tussen ondernemer en 
oudercommissie inzake de bevoegdheden van de oudercommissie, als bedoeld in artikel 60 van de 
Wet Kinderopvang.  Een reglement voor de klachtenkamer kinderopvang is op 30 juni 2007 
vastgesteld door de MOgroep, de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang en BOinK 
(Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang).  
 
Samenstelling van de Klachtenkamer 2 
In 2015 was de samenstelling van de Klachtenkamer:  
Voorzitter mr. J.J.M. Bruinsma  
Vervangend voorzitter mr. H.W.V. Rouffaer 
Namens Boink drs. Th. Blom mevr. mr. M.L. Sedee-Schuitemaker  
Namens de Brancheorganisaties mevr.mr. S.A.M.F. Sjoukes mevr. mr. A.J. Kattenwinkel  
Opgesteld:  januari 2015 
Meer informatie over de Klachtenkamer vindt u op: www.klachtenkamer.nl  
 
 

                                                      
2
 Ook de Klachtenkamer bestaat niet meer vanaf 1-1-2016. Het klachtenrecht voor ouders is  vanaf 1-1-2016 

ondergebracht bij de Geschillencommissie. 

http://www.klachtenkamer.nl/
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De wijze waarop Kinderdagverblijf De Bereboot de klachtenregeling onder de aandacht brengt: 
De regeling zoals boven beschreven;  staat ook vermeld op onze website www.bereboot.nl  
 
Ouders: 
Alle nieuwe ouders/verzorgers worden bij het intakegesprek geïnformeerd over het bestaan van de 
interne en externe klachtenregeling en over de locatie waar ouders/verzorgers alle informatie 
kunnen vinden (website, ouder-infohoek). 
Op het ouderinformatiebord in de centrale hal hangt tevens een actuele poster van sKK 
 
De oudercommissie:  
De oudercommissie is geïnformeerd over het bestaan van de interne en externe klachtenregeling.  
De oudercommissie wordt jaarlijks op de hoogte gebracht van nieuws van de Stichting 
Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang.  
 
 
Klachten in 2015 bij Kinderdagverblijf De Bereboot B.V. 
 
Klachten ouders 
Intern :  Aantal klachten: 0  
Extern:  Aantal klachten: 0  (zie klachtenvrijbrief sKK-KC) 
 
Klachten oudercommissie 
Intern:  Aantal klachten: 0  
Extern:  Aantal klachten: 0  (zie klachtenvrijbrief sKK-KK) 
 
Bijlagen 

1. Klachtenvrijbrief Klachtencommissie Kinderopvang 2015 (7 januari 2016) 
2. Klachtenvrijbrief Klachtenkamer Kinderopvang 2015 (7 januari 2016) 

 
 
 
Helmond, 29 februari 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bereboot.nl/
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

 
 


