
Interne en externe klachtenregeling Buiten schoolse opvang

Medewerkst)ers van Kinderhuis de Fuut zullen er alles aan doen om de opvang van de ons 
toevertrouwde kinderen zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. Desondanks kan het 
gebeuren dat de opvang niet (geheel) aansluit op de wensen of verwachtingen van ouders / 
verzorgers. Vandaar deze klachtregeling. Maak er ook gebruik van. Uw kritische 
kanttekeningen helpen ons de kwaliteit van onze kinderopvang te verbeteren. 
 
Deze klachtenregeling is als volgt opgebouwd. Afhankelijk van de ernst van de klacht kunt u 
achtereenvolgens terecht bij: 

1. De begeleiding van de groep (bijvoorbeeld als er vragen zijn over het functioneren van de 
begeleiders en/of kinderen, huisregels of opmerkingen over de accommodatie, het 
spelmateriaal of de hygiëne en/of de opvoeding). 

2. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld of de ernst van de klacht is 
dusdanig dat u van mening bent dat de coördinator van de begeleiders hier weet van moet 
hebben kunt zich mondeling dan wel schriftelijk tot de Nina van der Hoek wenden.
Haar e-mail is: info@kinderhuisdefuut.nl
 
Afhandeling van de klacht. 

1. De begeleider die de klacht in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor een reactie aan 
de persoon die de klacht heeft ingediend, al dan niet na overleg met de coördinator 
binnen Kinderhuis de Fuut. 
2. De begeleider die de klacht in ontvangst neemt, maakt van de klacht en de afhandeling 
een korte schriftelijke rapportage voor Kinderhuis de Fuut. 
3. De termijn voor het geven van een reactie op een klacht is ten hoogste twee weken.  
Na het geven van de reactie is de klacht afgewikkeld. Is de persoon die de klacht heeft 
ingediend het niet eens met de reactie, dan kan deze persoon een klacht neerleggen bij 
de coördinator. Hier geldt dezelfde termijn van twee weken voor het geven van een reactie.  
4. De personen in kwestie kunnen argumenten naar voren brengen en toelichten in 
elkaars aanwezigheid. Als de coördinator het nodig vindt of als één van de partijen dat vraagt,
dan kunnen partijen afzonderlijk worden gehoord. 
5. De klacht kan te allen tijde voorgelegd worden aan de externe klachtencommissie. 
  
Ondanks dat er een interne klachtenregeling is kan een klager zich te allen tijde wenden tot 
de externe klachtencommissie.  

3. De externe klachtencommissie.  
Kinderhuis de Fuut is aangesloten bij een externe klachtencommissie. Dat is Stichting
Klachtencommissie Kinderopvang; een onafhankelijke en deskundige commissie, waarin
verschillende deskundige partijen vertegenwoordigd zijn. 

Telefoonnummer Stichting Klachtencommissie Kinderopvang: 0900 040 00 34
Website: www.klachtkinderopvang.nl

Geheimhouding  

Iedereen die bij het behandelen van de klacht is betrokken heeft een geheimhoudingsplicht.  

Vaststelling en wijziging regeling 

Voor dit reglement zal de directie van Kinderhuis de Fuut instemming vragen bij de 
oudercommissie. Wijziging kan plaatsvinden na overleg met de oudercommissie.   
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