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Dit is het openbare Klachtenjaarverslag Oudercommissie van het jaar 2015 van 

Peutergroep de Boomhut. 

Peutergroep de Boomhut heeft 1 locatie in Nunspeet, hier is een peutergroep 

gevestigd met peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 

Het Klachtenjaarverslag Oudercommissie wordt openbaar gemaakt op de website 

van Peutergroep de Boomhut en opgestuurd naar de GGD. 

 

In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de klachten die via de 

klachtenregelingen Oudercommissie door ouders in het jaar 2015 zijn ingediend. 

Ook wordt in dit verslag beschreven op welke wijze klachten zijn afgehandeld. 

 

De Wet Kinderopvang bepaalt dat alle organisaties voor kinderopvang een 

oudercommissie (OC) moeten hebben. In een Oudercommissie kunnen ouders 

invloed hebben op de kwaliteit en de organisatie van de opvang. 

 

Klachtenregeling 

 

Er is een oudercommissie samengesteld. Deze behartigt de belangen van de 

ouders, waarin de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven 

over de peutergroep.  

Tegelijk vormt de oudercommissie een belangrijke gesprekspartner om 

regelmatig veranderingen in het beleid en werkwijze mee te bespreken. Hierbij 

wordt er vanuit gegaan dat de leden van de oudercommissie het belang en de 

afwegingen van de ouders in het algemeen goed kunnen verwoorden en mee laten 

wegen in hun adviezen. 

Peutergroep de Boomhut probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 

wensen van de ouders. Het kan natuurlijk toch voorkomen dat de ouders niet 

tevreden zijn over de algehele gang van zaken. 

In eerste instantie dienen ouders dit te bespreken met de leid(st)ers. Wanneer de 

klacht blijft bestaan, kan men contact opnemen met het bestuur. Indien er na 

actie van de leid(st)ers en bestuur nog geen bevredigende oplossing is, kan een 

klacht ingediend worden bij de klachtenkamer.  
 

Peutergroep De Boomhut streeft ernaar een open houding te hebben, ook ten 

opzichte van kritiek of klachten van de oudercommissie. De Oudercommissie kan 

echter te allen tijde rechtstreeks met hun klacht terecht bij de  

Stichting Klachtenkamer Oudercommissies Kinderopvang, Postbus 21  3738 ZL 

Maartensdijk.  

Website: www.klachtenkamer.nl (online klachtenformulier) 

Email: info@klachtkinderopvang.nl 

Telefoonnr.: 0900-0400034 
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Informatie aan de Oudercommissies: 

 

Peutergroep de Boomhut informeert de Oudercommissies op verschillende wijze 

over de klachtenprocedure. Deze zijn als volgt: 

 de Oudercommissie wordt op de hoogte gesteld van het bestaan van een 

klachtenregeling en reglement door bij opstarten van een Oudercommissie 

het reglement Klachtenkamer Oudercommissies en bijbehorende uitleg te 

ontvangen; 

 door nieuwe leden van een Oudercommissie het Klachtenkamer 

Oudercommissies reglement te doen toekomen; 

 

 

Behandelingsprocedure van de klacht 
 

De leden van de Klachtenkamer zijn benoemd door de Convenantpartijen 

(Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK) en de voorzitter is, na overleg met 

Convenantpartijen, benoemd door sKK. De voorzitter van de Klachtenkamer is 

jurist; daarnaast is minimaal een van de andere leden jurist. De Klachtenkamer 

wordt bij de uitvoering ondersteund door een ambtelijk secretaris. De 

Klachtenkamer behandelt klachten volgens de in het reglement Klachtenkamer 

Oudercommissie Kinderopvang vastgestelde werkwijze. Dit reglement blijft 

ongewijzigd tot de wijziging van het klachtrecht.  

Klachten of bezwaren van organisaties op uitspraken van een klachtencommissie 

worden behandeld door het bestuur van sKK. Het bestuur toetst of procedureel 

juist is gehandeld, niet inhoudelijk. 

 

De klacht kan via de website of schriftelijk bij deze commissie worden ingediend 

en voor alle partijen geldt dan de geheimhoudingsplicht. 

 
Samenstelling Klachtenkamer in 2014 
Voorzitter, benoemd door sKK :  

- Dhr. Mr. W. Zaat, 

Secretaris-penningmeester :  

- Mw. mr. D.T. de Vries, 

Lid :  

- Mw. L. Versteeg,  

- Dhr. R. Vergeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klachtenjaarverslag Oudercommissie 2015 
 

Klachtenverslag 2015 

 

Jaarlijks ontvangt Peutergroep de Boomhut van Stichting Klachtenkamer 

Oudercommissies een jaarverslag. 

In het jaar 2015 zijn er geen klachten van ouders en of verzorgers ontvangen bij 

Peutergroep de Boomhut via de interne klachtenprocedure.  
De Stichting Klachtenkamer Oudercommissies Kinderopvang, de externe 

klachtenkamer waarbij Peutergroep de Boomhut is aangesloten, heeft in 2015 

geen klachten van ouders en of verzorgers ontvangen. 
 

 

 


