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Titel/ onderwerp  Klachtenjaarverslag 2019 

Gebruikers  Inspectie,  oudercommissie(s) en ouders van Kinderopvang Zazou  

Doel Duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop klachten kunnen worden ingediend, 

welke klachten er ingediend zijn in 2019 en hoe deze behandeld zijn. 

Beheerder  Marsha van der Schans, Kinderopvang Zazou 

 

 

Inleiding 

Eén van de wettelijk vastgestelde eisen van de ‘Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 

Peuterspeelzalen’ is dat door de houder per kalenderjaar een openbaar klachtenjaarverslag 

wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden beschreven;  

● een beknopte beschrijving van de klachtenregeling 

● informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling 

● het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie 

● de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen  

● het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, 

betreffende ouders of de oudercommissie 

 

Het klachtenjaarverslag is één van de kwaliteitsaspecten die door de toezichthouder van de 

GGD beoordeeld wordt. Het klachtenjaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen 

tenzij het de houder zelf betreft en bevat geen adresgegevens.  

 

Conform de Wet Kinderopvang (artikel 1.57c) kunnen ouders en oudercommissies, naast de 

interne klachtenprocedure, een klacht onpartijdig laten beoordelen door de Landelijke 

Geschillencommissie Kinderopvang 

 

De actuele klachtenregeling alsook het laatste klachtenjaarverslag is te vinden op 

kinderopvangzazou.nl/klachtenregeling 

  

In 2019 zijn er bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend tegen de 

organisatie Kinderopvang Zazou B.V. en/of vestigingen van de organisatie. 

 

  

https://kinderopvangzazou.nl/klachtenregeling/
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Hoe worden ouders geïnformeerd? 

Op de website van Kinderopvang Zazou is een beschrijving van de klachtenregeling 

gepubliceerd, hierin staan ook de contactgegevens van de Geschillencommissie 

Kinderopvang vermeld. Ook wordt  tijdens het intakegesprek met de ouders/verzorgers, de 

klachtenregeling besproken.  

Het klachtenjaarverslag wordt gelijktijdig aan de toezichthouder van de GGD en de 

oudercommissie verzonden. Ouders worden via de oudernieuwsbrief (email) op de hoogte 

gebracht . 

 

 

Behandelde klachten 2019 

Er zijn in 2019 geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie. 

 

Hieronder vindt u het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie  met de 

strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen. 

 

 Omschrijving  van de klacht locatie strekking 
oordeel 

getroffen maatregel(en) 

1 Moeder voelde zich onheus 
bejegend en veroordeeld 
nav gesprek met op de 
groep aanwezige pedagoog, 
wat begon met een 
uitnodiging voor (halfjaar) 
gesprek 

KDV KS neutraal *met betrokken medewerkers, incl 
de pedagoog situatie besproken en 
gevoel ouder(s) uitgelegd.  
*training communicatie met ouders 
was onderdeel van het  
coachingsprogramma 2019 
 

2 ouder vindt versieringen 
rondom sinterklaas 
stereotype en achterhaald. 
wenst iig toekomstige 
veranderingen 

BSO 310 eens *Mailwisseling met deze ouder 
om eea uit te leggen. En 
toekomstige sintversieringen toe 
te lichten.  
*interne evaluatie 
sinterklaasviering Zazou 

3 moeder stoort zich aan 
sinterklaasliedjes, gebruik 
van oudere muziekdragers 
en gekozen streams qua 
tekst  

KDV 310 eens *Sinterklaasviering in alle facetten 
geëvalueerd en bij AC’s belegd 
verder uit te werken voor 2020 
viering. 

4 te late berichtgeving 
wijzigingen opvanglocaties, 
doorstroom BSO 

BSO 
Bergse 
Zonneblo
em 

eens *contact gehad met ouder(s) 
doorstroom uitdagingen / issues 
besproken en uitgelegd.  
*plaatsing start eerder met 
overzetten / doorplaatsen in 2020.  
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5 Onduidelijke en late 
berichtgeving 
locatiewijziging 

BSO 310 eens * Contact  met ouder(s) uitleg 
verkrijgen vergunning  nieuwe 
locatie.  

6 moeder vindt ivm 
dependance basissschool  
het te ver en te lang duren  
voor haar kind om te lopen 
van school naar bso 

BSO 310 oneens *van de dependance naar bso is 1,5 
km lopen. 
Kinderopvang Zazou vindt dit een 
afstand die goed te doen is voor 
kinderen in groep 3 en 4. Situatie is 
tijdelijk. 

7 Meerdere ouders hebben 
zorgen geuit nav kraken 
buurpand locatie kleiweg 
310 

KDV en 
BSO 310 

Eens *ouders en medewerkers 
geinformeerd over situatie. 
*contact wijkagent  
*contact met verhuurder 
*contact met de krakers zelf mbt 
onze belangen en goede 
verstandhouding 

 

 

 


