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1. Inleiding
Robinson Kinderopvang kent een procedure voor individuele klachten en een procedure voor
klachten van een oudercommissie. De (beknopte) procedures en andere relevante zaken 
aangaande het klachtenrecht zijn opgenomen in dit jaarverslag.
In 2016 is er geen beroep gedaan op één van de twee klachtenregelingen. 
Dit verslag is opgesteld om te voldoen aan de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector en aan 
de Wet Kinderopvang. Beide wetten stellen en klachtenjaarverslag verplicht. 
Zowel de GGD als onze oudercommissies ontvangen een exemplaar van dit verslag. Tevens is 
dit klachtenjaarverslag te lezen op onze website (www.robinson.nl).

2. De klachtenregeling voor individuele klanten
Robinson Kinderopvang streeft naar een hoge graad van kwaliteit van pedagogisch handelen 
en dienstverlening en daarmee naar tevredenheid van hun klanten.
Niettemin kunnen deze reden hebben tot ongenoegen of ontevredenheid. Van belang is dat 
dit kan worden geuit tegenover degene(n) die het aangaat, zodat diegene in staat is dit 
ongenoegen weg te nemen. 
Hoe een klacht ingediend en behandeld moet worden, wordt omschreven in de 
klachtenprocedure van Robinson Kinderopvang. 
Er zijn twee klachtenprocedures; de interne klachtenprocedure en de externe 
klachtenprocedure. De interne klachtenprocedure houdt in dat de klant binnen Robinson 
Kinderopvang gehoor tracht te vinden. De externe procedure betekent dat de klant direct, of 

na de interne regeling, een externe instantie benadert. Robinson Kinderopvang streeft ernaar 
om de klacht op te lossen tijdens de interne klachtenprocedure. Maar een klant heeft te 
allen tijde het recht direct een klacht bij een externe instantie in te dienen.

Een klacht wordt bij voorkeur primair binnen Robinson Kinderopvang opgepakt en naar 
tevredenheid van klager en beklaagde afgehandeld. Daarbij is het voor de klager fijn om te 
weten hoe, en bij wie, een klacht kan worden ingediend. Maar ook hoe de procedure verder 
verloopt. Dit staat beschreven in de interne klachtenprocedure. Tevens staat hierin 
beschreven hoe er met de privacy van de klager wordt omgegaan, bij wie de klager in beroep
kan gaan en hoe een klacht kan worden ingetrokken.
Mocht de interne procedure ten slotte niet tot tevredenheid leiden, dan kan de klager de 
externe procedure opstarten. 
Wij hopen met dit document ervoor te zorgen dat ouders zich vrij voelen om klachten te 
bespreken. Dit hee: als voordeel dat wij de mogelijkheid hebben om onvrede en/of 
frustraties weg te nemen en onze dienstverlening te verbeteren. Bovendien zorgt het ervoor 
dat wij op deze manier een nauwe samenwerking met ouders/verzorgers creëren en onze 
zorgverlening kunnen verbeteren. 

Externe Klachtenprocedure
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, zich nog een keer voordoet of als 
de ouder verwacht dat het intern indienen van een klacht geen zoden aan de dijk zal zetten, 
kan een ouder van de externe klachtenprocedure gebruik maken. Een ouder heeft altijd de 
mogelijkheid om direct de externe procedure te starten. 
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De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Sinds 1 januari 2016 is Robinson aangesloten bij deze  instantie voor alle externe
klachten. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en
oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen
van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra,
gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

• Uitvoering van de overeenkomst 

• Verandering van de overeenkomst 

• Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan 

• Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan 

• Kwaliteit van de opvang 

• Kosten van de opvang 

• Opvangtijden 

• Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer 

• Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?

De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder.

Meer informatie

De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?’. Hierin vindt u 
ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht. 
De brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. 
Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
De procedure van De Geschillencommissie.
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3. De Klachtenregeling voor de oudercommissie

De Wet Kinderopvang bepaalt dat alle organisaties voor kinderopvang een oudercommissie 
(OC) moeten hebben. In een OC kunnen ouders invloed hebben op de kwaliteit en de organi-
satie van de opvang.
Sinds 2008 zijn organisaties voor kinderopvang verplicht om een klachtenregeling te hante-
ren voor de behandeling van klachten van oudercommissies. 
De oudercommissie kan bij een klacht contact opnemen met de directie. Daarnaast hee: de 
oudercommissie     sie de mogelijkheid om zich te allen tijde rechtstreeks en zonder tussenkomst 
van de houder tot de externe klachtencommissie te richten. Deze externe klachtenregeling 
hee: betrekking op geschillen tussen ondernemer en oudercommissie inzake de bevoegdhe-
den van de oudercommissie, als bedoeld in artikel 60 van de Wet Kinderopvang. 

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Sinds 1 januari 2016 is Robinson aangesloten bij deze  instantie voor alle externe
klachten. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en
oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen

van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra,
gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

• Uitvoering van de overeenkomst 

• Verandering van de overeenkomst 

• Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan 

• Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan 

• Kwaliteit van de opvang 

• Kosten van de opvang 

• Opvangtijden 

• Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer 

• Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?

De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder.

Meer informatie 

De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?’. Hierin vindt u 
ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht. 
De brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. 

Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
De procedure van De Geschillencommissie.
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4. Klachtenregelingen onder de aandacht
De klachtenregeling voor ouders  wordt bij ons op de volgende manieren onder 
de aandacht gebracht:
• mondeling tijdens het intakegesprek
• via onze website www.robinson.nl
• mondeling als ouders klachten hebben of als wij hiervan een vermoeden hebben

De klachtenregeling voor de oudercommissies wordt verstrekt aan de voorzitter(s) van deze 
oudercommissies.

6. Verrichting werkzaamheden geschillencommissie
De Geschillencommissie heeft in 2016 geen klachten ontvangen.
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