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Een klacht? 
 Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over BSO de HartenTroef, verder te noemen HT. Een klacht 
is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door HT of een pedagogisch 
medewerker van HT.  

Wat te doen bij een klacht? 
Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om uw klacht kenbaar te maken. Het is belangrijk om de 

klacht eerst bij HT te bespreken. Als HT niets van zich laat horen of jullie komen er samen niet uit 

kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie.  Deze volgorde is verplicht. U kunt er ook nog 

voor kiezen om voordat u naar de geschillencommissie stapt uw klacht in te dienen bij het 

klachtenloket (dit is niet verplicht). 

1. Intern bespreken 

 

De klacht kunt u eerst bij HT neerleggen. U kunt deze op de volgende manieren 

bespreekbaar maken:  

 

 Bespreek de klacht met de coördinator BSO of een pedagogisch medewerker op een rustig 

tijdstip.  

 Maak met de coördinator BSO of een pedagogisch medewerker een afspraak om over de 

klacht te praten.  

 Maak met de directie van HT een afspraak om over de klacht te praten.  

 Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van HT. De vertrouwenspersoon is L. Ph. 

M.Krajenbrink. U kunt L. Ph. M.Krajenbrink bereiken per telefoon: 0345-651433, per email: 

f.krajenbrink@planet.nl of per post:  Schoresteinstraat 2, 4158 DE Deil.  

 

2. Klachtenloket Kinderopvang 

 

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het 

Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het 

Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen 

aan de Geschillencommissie. 

Het Klachtenloket is een onafhankelijke organisatie, die vragen en klachten aanhoort, 

informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke stappen mogelijk zijn. Advies vragen of 

een klacht melden bij het Klachtenloket is gratis. 

Het Klachtenloket probeert samen met u te kijken hoe u uw klacht het beste kunt oplossen. 

Er is nog geen sprake van een formele klacht die door de Geschillencommissie wordt 

behandeld. Wel moet u hierbij uw gegevens doorgeven. Een klacht anoniem melden is niet 

mogelijk. 

 

mailto:f.krajenbrink@planet.nl
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Zodra uw klacht is ontvangen, bekijkt het Klachtenloket of er bemiddeling mogelijk is tussen 

u en HT. Als het Klachtenloket meer informatie van u nodig heeft, zal het contact met u 

opnemen. Het streven is om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Hieraan zijn geen 

kosten verbonden. 

U kunt de klacht schriftelijk via het klachtenformulier indienen via de site 

www.klachtenloket-kinderopvang.nl, een email sturen of bellen naar:  

0900-1877 . 

Maandag t/m vrijdag 9 - 17 uur, Kosten: €0,20 per gesprek 

Het klachtenformulier is voor zowel ouders als oudercommissies bedoeld. 

3. Mediation 

 

Indien bemiddeling via het Klachtenloket niet lukt kan het Klachtenloket u adviseren gebruik 

te maken van mediation. 

Een mediator gaat samen met u en HT rond de tafel zitten om samen tot een oplossing te 

komen. Een mediator is hiervoor opgeleid, geeft geen oordeel en is onpartijdig. Mediation is 

in veel conflicten mogelijk. Voorwaarde is wel dat beide partijen vrijwillig meewerken. 

Als het Klachtenloket u mediation adviseert, dan komt u in aanmerking voor maximaal twee 

dagdelen gratis mediation. 

https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/over-ons/mediation/ 

 

4. De Geschillencommissie 

 

Als HT niets van zich laat horen of jullie komen er samen niet uit kunt u uw klacht indienen bij 

de geschillencommissie: 

 

 Meld je klacht bij de geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. 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: 

o Uitvoering van de overeenkomst 

o Verandering van de overeenkomst 

o Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan 

o Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan 

o Kwaliteit van de opvang 

o Kosten van de opvang 

o Opvangtijden 

o Gedragingen van (medewerkers van) HT 

o Een besluit van HT waarin de oudercommissie zich niet kan vinden 
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De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen bedragen: € 25,00. 

Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit 

geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De 

Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt HT verplicht om u dit bedrag terug te betalen. 

In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden. 

 

De procedure van de Geschillencommissie: 
Wanneer u bij HT heeft geklaagd en het lukt niet om binnen 4 weken de zaak onderling op te 

lossen, dan kunt u bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen een klacht 

indienen. U kunt dit zelf doen bij De Geschillencommissie of dat door iemand anders laten 

doen, bijvoorbeeld een familielid of uw rechtsbijstandverzekering. Een advocaat is niet nodig, 

maar het mag wel. 

1. U ontvangt een vragenformulier om uw klachten kenbaar te maken.  Op het vragenformulier 

geeft u niet alleen aan wat uw klachten zijn, maar ook wat uw voorstel is ter oplossing van 

het geschil. Met uw handtekening onder het ingevulde vragenformulier geeft u aan dat u wilt 

dat de Commissie uw zaak behandelt en dat u zich aan de uitspraak van de Commissie zult 

houden. Tegelijk met het vragenformulier moet u ook de kopieën van de daarin gevraagde 

stukken toesturen. Andere stukken die u relevant acht voor de beoordeling van het geschil 

dient u ook mee te sturen. 

2. Nadat u het vragenformulier definitief heeft ingediend, wordt u gevraagd het klachtengeld te 

betalen. Na ontvangst van het klachtengeld zal op het secretariaat van De 

Geschillencommissie gecontroleerd worden of de Commissie uw klacht kan behandelen. 

Alvorens uitsluitsel wordt gegeven of het aanhangig gemaakte geschil door de Commissie 

kan worden behandeld, kan de Commissie ter completering van het dossier aanvullende 

stukken opvragen. Indien binnen de door de Commissie gestelde termijn de gevraagde 

gegevens niet zijn ontvangen, zal het dossier worden gesloten. 

3. Nadat u aan de hierboven genoemde voorwaarden heeft voldaan, krijgt HT afschriften van 

uw vragenformulier en de andere stukken toegestuurd. HT krijgt dan een maand de tijd om 

schriftelijk bij de Commissie te reageren. U krijgt vervolgens een kopie van de reactie van HT.  

4. Het kan zijn dat HT na ontvangst van de stukken, u toch nog een aanbod doet om een 

behandeling door de Geschillencommissie te voorkomen. U kunt dat aanbod accepteren en 

afzien van verdere behandeling van het geschil. Bedenk echter wel dat u het klachtengeld in 

dat geval niet terug krijgt. U moet daar dan dus rekening mee houden bij het aanbod dat de 

HT doet. 

5. Ten slotte kunt u uw klachten mondeling toelichten op een zitting van de Commissie. 

Bovendien biedt het de Commissie de mogelijkheid tot het stellen van vragen en u tot het 

geven van nader commentaar. Dit kan verhelderend werken. Zowel u als HT zijn echter vrij 

om te komen of weg te blijven. Een advocaat of andere vorm van rechtshulp is dus niet 

nodig.  
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6. Hierna volgt de uitspraak. De Commissie kan iedere beslissing nemen, die zij redelijk en billijk 

acht ter beëindiging van het geschil. Zo kan de Commissie onder meer de volgende 

beslissingen nemen:   

  u een schadevergoeding toekennen; 

  de HT of u verplichten de overeenkomst na te komen;   

  de overeenkomst ongedaan maken; 

In een geschil met een oudercommissie beoordeelt de Commissie of HT bij afweging van de 

betrokken belangen in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Indien de Commissie 

de oudercommissie in het gelijk stelt, kan zij in haar uitspraak onder meer bepalen dat:   

  de HT zijn besluit geheel of ten dele intrekt;  

   een of meer gevolgen van dat besluit ongedaan worden gemaakt.  

 

Een andere mogelijkheid is, dat de Commissie partijen alsnog tot een schikking brengt. Dit 

kan uiteraard alleen als beide partijen ermee instemmen. Het komt voor dat HT u voor het 

indienen van de klacht een aanbod heeft gedaan, maar dat u dat aanbod niet redelijk vond 

en de zaak toch aan de Commissie heeft voorgelegd. Acht de Commissie dat aanbod wel 

redelijk, dan kan zij bepalen dat de HT dat aanbod gestand moet doen. In dat geval hoeft HT 

als regel niet het klachtengeld aan u te vergoeden. Binnen een maand na de zitting wordt de 

uitspraak schriftelijk aan partijen medegedeeld. 

 

7. Tegen een uitspraak van de Commissie is geen beroep mogelijk. Na de zitting is de discussie 

gesloten. Wel kan na de uitspraak, indien dat binnen 14 dagen wordt verzocht, een 

kennelijke reken- of schrijffout in de tekst nog worden hersteld. 

 

 

 

Nog even de belangrijkste punten op een rij:  

1. probeer altijd eerst een geschil zelf op te lossen met HT;  

2. maak - desgewenst - gebruik van het Klachtenloket Kinderopvang. Bij het Klachtenloket 

Kinderopvang kan de ouder of oudercommissie proberen de klacht eerst op te lossen met behulp van 

algemene en procedurele informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation. (www.klachtenloket-

kinderopvang.nl)  

3. komt u er samen niet uit vul dan het vragenformulier in en stuur dat in; 

 4. maak het klachtengeld over; 

 


