
Jaarverslag klachten
2016

Voorwoord
Voor u ligt het openbare jaarverslag klachten 2016 van 
kinderopvang de Grabbelton. De Grabbelton biedt 
kinderopvang aan, verdeeld over vier locaties.

Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert 
De Grabbelton jaarlijks een openbaar jaarverslag van de 
behandelde klachten. Het openbare jaarverslag wordt 
toegezonden aan de GGD en openbaar gemaakt binnen 
onze organisatie.

In dit jaarverslag treft u meer informatie aan over de 
klachtenregeling, onze aansluitingen bij het klachtenloket 
Kinderopvang dat verbonden is aan de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen en de resultaten over 
het jaar 2016.

Meer informatie over de klachtenprocedure van de 
Grabbelton vindt u op onze website: www.degrabbelton.nl 

1. Klachtenregelingen kinderopvang de Grabbelton
Kinderopvang de Grabbelton biedt elke ouder een passend 
aanbod. Van dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar tot 
buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wij 
bieden kinderen een veilige, uitdagende en inspirerende 
omgeving waar ze hun talenten en mogelijkheden leren 
kennen en gebruiken. Dit alles met respect voor anderen, 
de (leef)omgeving en zichzelf. 
Voordat de plaatsing en begeleiding van kinderen van start 
gaat, vindt er een intakegesprek plaats waarin met ouders/
verzorgers afspraken worden gemaakt. De wensen van de 
ouder/verzorgers spelen hierbij een belangrijke rol.
Ondanks goede informatie vooraf en afspraken over 
wensen en regels, kunnen zaken anders verlopen dan 
ouders verwachten. Kinderopvang de Grabbelton wil deze 
situaties zo optimaal mogelijk met de ouders oplossen. De 
mening van de ouders staat hierin centraal. De Grabbelton 
beschouwt een klacht dan ook als een kans om zaken nog 
beter te regelen. 

1.1 Interne klachtenprocedure 
De klachtenprocedure wordt op de volgende wijze onder de 
aandacht gebracht:
• Bij een eerste kennismakingsgesprek ontvangen de 

ouders mondeling informatie over de interne en 
externe klachtenprocedure. 

• Op de website kunnen belanghebbenden onder 
‘praktische info’ informatie vinden over de 
klachtenregeling van de Grabbelton

• Het jaarverslag is te vinden op de website onder  
het tabblad downloads. 

De Grabbelton geeft er de voorkeur aan dat de onvrede 
direct kan worden opgelost tussen de betrokkenen. Lukt dit 
niet dan kan de ongewenste situatie tot een klacht leiden. 
Een klacht van een ouder wordt door de Grabbelton als een 
uiting van ongenoegen gezien over het handelen van een 
medewerker of de directie. 

Door een heldere procedure vertrouwen wij erop dat 
ouders zich uitgenodigd voelen om hun ongenoegen te 
uiten. 

Een klacht kan mondeling of schriftelijk kenbaar worden 
gemaakt bij de pedagogisch medewerker van de groep 
van het kind, bij de coördinator dagopvang of de 
coördinator BSO, de directie, de oudercommissie of de 
klachtencommissie waarbij “De Grabbelton” is aangesloten. 
De klachten worden vastgelegd op ‘het klachtenformulier 
ouders’. Er wordt gebruik gemaakt van ‘hoor en wederhoor’ 
en de oplossing van de klacht wordt vastgelegd op het 
klachtenformulier. De klachten worden meegenomen in 
het jaarverslag en in de jaardoelen die jaarlijks worden 
vastgesteld.

Het streven is om een klacht zoveel mogelijk in direct 
contact tussen de ouders en de betrokken medewerker, 
snel en correct tot beider tevredenheid af te handelen. 
Lukt dit niet dan kunnen de ouders de klacht neerleggen 
bij de coördinator dagopvang, de coördinator BSO de 
oudercommissie of de directie.
Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van de 
klacht, dan kan de klacht door de klager schriftelijk worden 
ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen  waarbij “De Grabbelton” is aangesloten.

De Grabbelton vindt het belangrijk dat, in gesprekken 
tussen de ouder die de klacht heeft en de medewerker, 
voortdurend geprobeerd wordt een oplossing voor het 
probleem te vinden. Belangrijk is dat het vertrouwen van 
betrokken partijen in elkaar dient te worden hersteld. 
Als uitgangspunt geldt dat het bespreken van een 
klacht op geen enkele wijze de positie van de ouders 
en de dienstverlening aan de ouders niet nadelig mag 
beïnvloeden. 

1.2 De externe klachtenregeling
Is een ouder niet tevreden over de oplossing die geboden 
is door de Grabbelton dan kan de ouder gebruikmaken van 
de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de onafhankelijke 
klachtencommissies. Waar de ouder met de klacht terecht 
kan is afhankelijk van de aard en inhoud. Ouders kunnen 
terecht bij: 

• Geschillencommissie kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 

Deze commissie behandelt ‘pedagogische’ klachten, 
klachten over het aanbod, de bejegening of verzorging 
van een kind. De Geschillencommissie benoemt 
personen op basis van hun deskundigheden tot lid 
van de Klachtencommissie. Per klacht wordt uit de 
benoemde leden een behandelende Klachtencommissie 
samengesteld. Deze Klachtencommissie bestaat uit 
minimaal drie leden, die zowel in hun oordeelsvorming 
als in hun positie onafhankelijk zijn van de klager en de 
beklaagde. De Klachtencommissie wordt bijgestaan door 
een door het bestuur aangewezen secretaris. Klachten van 
oudercommissies worden vanaf 1 januari 2016 eveneens 
behandeld door de Geschillencommissie. 
Hoewel de ouders zich wettelijk gezien mogen wenden tot 
deze commissies, geeft de Grabbelton er de voorkeur aan 
dat klachten eerst intern met de ouders worden besproken 
en zo mogelijk opgelost. 



1.3 Geheimhouding
Vanzelfsprekend worden klachten zorgvuldig behandeld 
en wordt er bij de Grabbelton gehandeld volgens het 
privacyreglement. Alle betrokkenen bij de behandeling 
van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht. Stukken 
of gegevens die niet door een andere partij ingezien 
kunnen worden, worden niet bij de behandeling en 
oordeelsvorming betrokken. 

1.4  Registratie en evaluatie klachten
De door de Geschillencommissie en De Grabbelton 
afgehandelde klachten worden door de directie 
gearchiveerd. Op basis van dit archief maakt de directie 
jaarlijks een samenvattend rapport over de klachten. Over 
elk kalenderjaar wordt door de directie een openbaar 
verslag opgesteld. Dit rapport wordt op de website 
geplaatst.  
De directie zendt het verslag voor 1 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD-inspecteur 
kinderopvang. 

1.5  Verwijzing
Voor een volledige beschrijving van de procedure van de 
behandeling van klachten verwijzen wij naar het handboek 
(hoofdstuk 3.4. behandeling klachten).

1.6 Klachten 2016
Interne klachten
Op 5 december 2016 is er een klacht binnengekomen van 
een ouder die voorschoolse opvang (VSO) afneemt. Hij 
stond die dag met zijn kinderen voor een dichte deur. De 
ouder heeft hiervoor een klachtenformulier ingevuld. 

De medewerker personeelsrooster heeft op 5 december 
contact opgenomen met de betreffende ouder en 
medewerker om de situatie goed in kaart te kunnen 
brengen. Hieruit bleek dat de pedagogisch medewerker 

die was ingeroosterd, niet wist dat zij die ochtend de VSO 
moest verzorgen. De directeur heeft op 6 december 2016 
de volgende mail gestuurd:
Allereerst onze excuses dat er afgelopen maandag vanaf 
7.30 uur niemand van de Grabbelton aanwezig was om de 
kinderen op te vangen. 
Wij nemen dit zeer serieus en zullen intern bespreken hoe 
wij dit in het vervolg kunnen voorkomen. Daarnaast zullen 
wij de kosten voor de VSO van 5 december jl. in mindering 
brengen op de factuur. 
 
Ik heb begrepen dat u hierover een officiële klacht wilt 
indienen. Bijgaand ontvangt u het klachtenformulier. 
Wij verzoeken u dit formulier naar dit mailadres te mailen of 
af te geven op de groep. Wij zullen de klacht dan verder in 
behandeling nemen. 

De coördinator BSO heeft, naar aanleiding van het 
ingevulde klachtenformulier, op 8 december contact 
gehad met de betreffende ouder. De ouder heeft hierbij 
aangegeven te hopen dat dit soort incidenten niet meer 
zullen voorkomen en de Grabbelton hierin zijn maatregelen 
neemt. De coördinator heeft bevestigd dat de Grabbelton 
er alles aan zal doen om dit in de toekomst te voorkomen. 

Externe klachten
Er zijn in 2016 geen klachten ontvangen door de 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
(zie bijlage klachtenvrijbrief SKk 2016 en klachtenvrijbrief KC 
2016).

Een kopie van de klachtenvrij brief van de 
Geschillencommissie  treft u bijgaand aan. Vanwege 
het feit dat er geen klachten zijn ingediend, kan er niet 
beoordeeld worden in hoeverre de klachtencommissie haar 
werkzaamheden heeft kunnen verrichten. Er zijn tevens 
geen oordelen geveld of aanbevelingen gedaan.  


