
JAARVERSLAG INTERNE KLACHTEN 2018

Loca es: Vij uizen (KDV/BSO)
Bennebroek (KDV/BSO)
Overveen (KDV/BSO)

Klachtenregeling Robinson Kinderopvang
Ouders kunnen van mening verschillen met het kinderdagverblijf of ergens niet tevreden
over zijn. Ze kunnen zich in dat geval richten tot de verantwoordelijke pedagogisch
medewerker van hun kind om tot een oplossing te komen.
Mocht dat niet tot een aanvaardbare a andeling van de klacht leiden dan kunnen ouders
een formele klacht indienen. Robinson wil graag dat de klacht schri elijk kenbaar gemaakt
wordt middels een reac eformulier zodat het probleem helder is, we de voortgang in de
gaten kunnen houden en eventueel ons beleid aan kunnen passen.

De verantwoordelijke leidinggevende van de pedagogisch medewerker neemt zo spoedig mogelijk 
contact met de ouder(s) op om de klacht verder met hen te bespreken. De uitkomst van dit 
gesprek wordt binnen veer en dagen schri elijk danwel mondeling aan de ouders 
teruggekoppeld.

Als ouders liever hun klacht aan een ona ankelijke commissie voorleggen, of de hiervoor
genoemde stappen hebben nog geen oplossing geboden, dan kunnen ouders zich te allen jde tot 
de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wenden. Robinson Kinderopvang is 
hierbij aangesloten. De Geschillencommissie hee  als doel 'het instellen en in stand houden van – 
en het toezicht houden op – ona ankelijke klachtencommissies ten behoeve van de aangesloten 
kindercentra'.

Ouders kunnen informa e over onze klachtenregeling vinden op onze website. Ouders van nieuwe 
kinderen krijgen bij het intake gesprek een kopie van onze klachtenregeling uitgereikt. Het 
klachtenreglement van de Geschillencommissie ligt ter inzage op de ves gingen en kan door 
ouders desgewenst opgevraagd worden.
Ook op onze website (www.robinson.nl) wordt informa e verstrekt over het klachtenreglement.



Klachten 2018

In juni 2018 is de volgende klacht ontvangen:
Loca e Bennebroek

Situa eschets
Ouder constateert jdens het ophalen van haar BSO-kind dat er sprake is van een voor haar 
“onveilige’ situa e met betrekking tot de regels van het buitenspelen. Toen de ouder haar kwam 
ophalen liep het kind weg rich ng het aangrenzende grasveld. Hierdoor verbleef zijn buiten het 
zicht van de p.m-ers. Het toegangshekje stond open waardoor een kind makkelijk hier kan komen. 
Ouder gee  aan meer duidelijkheid te willen krijgen over het speelbeleid nu de reac e van de p.m-
ers niet toereikend bleek. Daarnaast het dringende verzoek om het hekje gesloten te houden, 
hetgeen vaak niet het geval is.      

Oplossing
Ouder is in gesprek gegaan met de loca emanager. Naar aanleiding hiervan zijn maatregelen 
genomen. Er zijn hesjes voor de kinderen aangescha , in verschillende kleuren, zodat de kinderen 
van de BSO makkelijk herkenbaar zijn in geval zij, onverhoopt, zich op niet toegestane plekken 
rondom het terrein van de BSO begeven. Daarnaast is ouders via de locale nieuwsbrief verzocht 
om jdens het ophalen het toegangshekje al jd achter zich te sluiten. De  p.m.-ers zijn jdens een 
vergadering op de hoogte gebracht van deze klacht en geinstrueerd duidelijkere regels te maken en
toepassen, zodat, in combina e met meer toezicht deze situa e in de toekomst voorkomen kan 
worden.      


