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Titel/ onderwerp  Klachtenjaarverslag 2020 

 

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 2020 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 2020 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 2020 

Er zijn in 2020 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 Niet genoeg of geen 
duidelijke overdracht 
voor ouders   

BSO PM eens opgelost door intern af te spreken 
met 2 collega`s vooraan te staan 
zodat er ten aller tijde een collega 
beschikbaar is om rustig een 
overdracht te doen. En dit nog 
eens extra toespitsen op de 
ouders van "nieuwere kinderen" 

 

2 Vermiste spullen  

 

BSO PM eens Deze konden wij bijna alle keren 
terughalen, door met elkaar de 
vermiste artikelen onder de 
aandacht te brengen bij het team. 
Gevonden voorwerp bak 
raadplegen. 

3 Activiteitenreeks  

 

BSO’s eens Ouders hadden geen duidelijk 
beeld van de activiteitenreeks op 
locatie. Hier hebben wij het 
verloop van het cyclus nogmaals 
onder de aandacht gebracht en 
extra  ‘reclame’ gemaakt de week 
erna toen de activiteiten weer van 
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start gingen 

4 Einde dag veel zazou 
medewerkers en soms 
‘dicht’op elkaar 

BSO 310 eens Onwennigheid in het begin van de 
maatregelen, we hebben hier intern 
veel aandacht aan besteedt.  
  

5 Fiets binnen de hekken 
stallen 

BSO MrS eens Zorgen dat de fietsen van de 
kinderen op deze locatie door hen op 
het plein, binnen de hekken worden 
gestald 

6 Lastig inzetten ruiltegoed  KDV 310 
(andere 
locaties 
ook) 

neutraal Extra aandacht bij alle ouders voor 
tijdig afmelden en zo ruimte te geven 
aan andere ouders. Blijft lastig, ruilen 
kan helaas nooit zekerheid geven.  

7 Informatie tav heropening KDV en 
BSO  

neutraal Ouders namen aan dat wij meer of 
eerder wisten wat data van 
heropening na de lockdownperiode 
was.  

8 Duidelijkheid mbt 
compensatieregeling 

KDV en 
BSO 

Neutraal Tijdens en kort na de lockdown was 
niet iedereen het eens met getroffen 
maatregelen en compensatie zoals 
deze door de overheid was geregeld.  
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