
Hilversum, 15-2-2016. 
 
Betreft: openbaar jaarverslag klachtenregeling ouders 2014 kinderopvang Nijntje ( KDV en BSO) 
 
Bij dezen wil ik u graag informeren over de wijze waarop ons kinderopvang haar klachtenbeleid 
uitvoert ten aanzien van de oudercommissie. 
Door een administratieve fout was kinderopvang Nijntje in het jaar 2014 niet ingeschreven bij een 
externe klachtencommissie, voor de externe klachtenbehandeling van de oudercommissie. Echter 
bestond er in het jaar 2014 wel de mogelijkheid voor ouders een interne klacht in te dienen.  
 
Kinderopvang Nijntje biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
De ontwikkeling van kinderen en medewerkers staan voor ons centraal. In onze procedures hanteren 
wij de grootste zorgvuldigheid. Toch kan het voorkomen dat er klachten ontstaan over de specifieke 
zaken die te maken hebben met de dienst die kinderopvang Nijntje aanbiedt. Hiertoe hanteert 
Nijntje vastgestelde procedures  
 
Wanneer ouders lid worden van de oudercommissie bij kinderopvang Nijntje ontvangen zij onze 
oudercommissie reglement. Hierbij wordt zowel de interne als externe klachtenregeling mondeling 
onder de aandacht gebracht. 
 
Wanneer oudercommissie een klacht hebben kan de oudercommissie de klacht voorleggen 
doormiddel van het klachtenformulier aan de interne klachtencommissie eerst bij de leidsters van de 
groep waar zijn / haar kind(eren) zijn geplaatst bespreekbaar maken. De houder en een pedagogisch 
medewerker vormen samen de interne klachtencommissie van Nijntje. De klacht van de 
oudercommissie wordt serieus genomen, deze wordt ook vastgelegd in ons klachtenformulier. Dit 
klachtenformulier wordt ondertekend door zowel de houder als de ouder. Elke klacht wordt uiterlijk 
binnen 5 werkdagen behandeld. De klacht wordt op gepaste wijze behandeld met een gesprek.  
 
Het afgelopen jaar ( 2014 ) zijn er geen klachten geweest bij zowel onze interne klachtencommissie 
voor de oudercommissie. Tevens zijn er geen informatie aanvragen gedaan van ouders naar de 
externe klachtencommissie, zoals bijvoorbeeld contactgegevens.  Hierdoor heeft geen van de 
commissie werkzaamheden verricht waarover verslag gedaan dient te worden.  
 
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik. 
 
Met vriendelijke groet, 
Oudercommissie Kinderopvang Nijntje 
 


