
 

 
 
 
Kinderopvang de Schat.  

Openbaar Klachtenjaarverslag voor ouders en 

oudercommissie 2016 
Voorwoord: 

Dit is het openbare Klachten Jaarverslag van het jaar 2016 van Kinderopvang de 

Schat. 

Het klachten jaarverslag voor ouders en oudercommissie is openbaar en ter 

inzage op de website www.kinderdagverblijfdeschat.nl . Daarnaast is dit verslag 

verzonden aan de GGD. 

In het klachten jaarverslag 2016 beschrijven wij de bestaande interne en externe 

klachtenregeling. Daarna doen wij verslag van eventueel ingediende interne en 

externe klachten en beschrijven de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld. 
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04-04-2017, Waspik 

 

Organisatie Kinderopvang de Schat heeft in het kader van de Wet kinderopvang 

een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze 

bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken 

ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt 

dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend 

worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de 

locatiemanager. Deze is te bereiken per email: 

administratie@kinderdagverblijfdeschat.nl . Een formele klacht wordt schriftelijk 

ingediend.   

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan 

staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket 

Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket –kinderopvang.nl of 

aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie 

www.degeschillencommissie.nl 

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de 

Geschillencommissie.  

Externe klachtafhandeling 

Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of 

uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket 

Kinderopvang of de Geschillencommissie.  

Via de website www.degeschillencommissie.nl kunt u daar met eventuele 

klachten terecht. 

De geschillencommissie stuurt jaarlijks een brief naar organisatie kinderopvang 

de schat met daarin de mededeling of er al dan niet klachten zijn ontvangen bij 

de geschillencommissie over “De Schat” . U kunt dit desgewenst zelf ook via de 

website www.degeschillenommissie.nl nagaan. 
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Klachtenverslag 2016 
Klachten van de ouders 

In 2016 heeft kinderopvang De Schat geen klachten van ouders ontvangen via de 

interne klachtenprocedure. 

 

De geschillencommissie, de externe klachtencommissie waarbij “De Schat” is 

aangesloten, heeft in 2016 geen klachten van ouders of verzorgers ontvangen. 
 
Klachten van de oudercommissie 

In 2016 heeft kinderopvang De Schat geen klachten van de oudercommissie 

ontvangen. 

 

Klachtenvrij brief 

In februari 2016 ontving kinderopvang De Schat de brief ‘ Geen 

geschillen 2016’, van de geschillencommissie voor alle locaties.  

Deze zijn toegevoegd in bijlage. 
 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

- Certificaat Samen werken aan kwaliteit 2016. 

 


















