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Dit is het klachtenverslag 2015 van Kindercentrum MultiKids.  
 
 
In dit jaarverslag staat het volgende beschreven:  
 

• Een beknopte omschrijving van de klachtenregeling;  
• De manier waarop Kindercentrum MultiKids de klachtenregeling onder de 

aandacht van ouders hebt gebracht;  
• De samenstelling van de klachtencommissie;  
• In welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen 

uitvoeren;  
• Aantal en aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten;  
• De strekking van de oordelen;  
• De aanbevelingen en aard van de genomen maatregelen.  
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Amsterdam, 20 mei 2016 
 
Voorwoord 
 
Voor u ligt het openbare jaarverslag klachten 2015 van Kindercentrum Multikids. 
Sinds 2012 wordt professionele opvang geboden aan de Wiardi Beckmanstraat 17 te 
Amsterdam. 
 
Kindercentrum Multikids is een open organisatie met een plezierige sfeer voor 
kinderen, ouders en medewerkers en biedt opvang aan een verticale groep van 
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar en buitenschoolse opvang aan 
maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
 
Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert Kindercentrum Multikids 
jaarlijks een openbaar verslag van de behandelde klachten. Het openbare 
jaarverslag wordt besproken met de Oudercommissie van Kindercentrum Multikids 
en toegezonden aan de GGD Amsterdam. 
 
In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de klachten die via de 
klachtenregelingen door de ouders in 2015 zijn ingediend en is beschreven op welke 
wijze deze klachten afgehandeld zijn. 
 
Wegens een wetswijziging is kindercentrum multikids per 1 januari 2016 niet langer 
aangesloten bij stichting klachtencommissie kinderopvang. 
Per 1 januari 2016 zal de externe klachtenbehandeling worden overgenomen door 
de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Vanwege deze wijziging hebben wij het klachtenreglement, de interne en externe 
klachtenbehandeling aan moeten passen. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mw. S. Bozdag of met  
De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG, 070 310 5310  
www.degeschillencommissie.nl  
 
Allereerst is een beknopte beschrijving van de klachtenregelingen van Kindercentrum 
Multikids opgenomen. 
 
Kindercentrum Multikids 
Wiardi Beckmanstraat 17 
1063 TG Amsterdam 
Tel.: 020-789 0420 
Email: info@Kindercentrummultikids.nl 
Website: www.Kindercentrummultikids.nl 
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De interne klachtenregeling 
 
Kindercentrum Multikids beschikt over een interne en externe klachtenregeling. 
Ouders kunnen van deze regeling gebruik maken bij ieder ongenoegen of problemen 
dat een ouder of kind heeft ten aanzien van de dienstregeling van de organisatie. 
 
 
Interne klachtenregeling 

Voor de interne klachtenregeling geldt: 

• Zit een ouder ergens mee, dan kan dit in eerste instantie met de betrokken 
medewerker(s) besproken worden. Misschien gaat het om een misverstand of 
kan het probleem snel worden verholpen. 

• Komen de ouder en de medewerker(s) er samen niet uit, dan kan een ouder 
contact opnemen met de houder, Mevrouw S. Bozdag. De houder zal 
proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen. De klacht kan mondeling 
worden ingediend, maar ook schriftelijk. Hiervoor is een formulier beschikbaar 
die kan worden opgevraagd bij de pedagogische medewerkers. Meer 
informatie hierover staat in de informatiebrochure. 
 
Externe klachtenregeling 
 
Voor de externe klachtenregeling geldt dat een ouder te aller tijde 
rechtstreeks en zonder tussenkomst van het Kindercentrum een klacht kan 
indienen bij respectievelijk de klachtkamer of de stichting klachtencommissie 
kinderopvang. Bij wie de klacht het beste kan worden ingediend hangt af van 
de aard en inhoud van deze klacht. 
 
Ouders worden geïnformeerd over het bestaan van de interne 
klachtenregeling in de informatiebrochure. Ouders kunnen op de website ook 
de informatie brochure downloaden. In deze brochure is informatie 
opgenomen over de wijze waarop klachten van de ouders behandeld worden. 
Tijdens het kennismakingsgesprek, voorafgaand aan de start van de opvang, 
ontvangen ouders mondelinge informatie over de werkwijze van de interne 
klachtenregeling. 

• Stichting Klachtencommissie Kinderopvang: behandelt “pedagogische 
”klachten over de opvang of de verzorging van een kind. 

• Klachtenkamer kinderopvang: behandelt “medezeggenschap” klachten van 
oudercommissies over de wijze waarop een organisatie omgaat met de 
wettelijke bepaalde medezeggenschap van ouders in de kinderopvang. 
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Stichting klachtencommissie kinderopvang 
 
Kindercentrum Multikids heeft geen eigen klachtencommissie, maar maakt gebruik 
van de stichting klachtencommissie kinderopvang (SKK). De SKK is een 
onafhankelijke, landelijk werkende organisatie met een centraal informatie-en 
meldpunt. 
Wanneer een klacht over de dienstverlening van SKK niet op een, voor de ouder, 
bevredigende wijze wordt afgehandeld, kan de ouder schriftelijk een klacht indienen 
bij de SKK. 
De SKK werkt met deskundigen, onafhankelijk van de aangesloten 
kinderopvangorganisaties en afkomstig uit verschillende vakgebieden zoals 
consumentenbelangen, opvoeding en de kinderopvang zelf. Voor de afhandeling van 
een klacht wordt een klachtencommissie samengesteld uit drie leden van de SKK. Zij 
worden ondersteund door een ambtelijk secretaris van de SKK. Ouders worden 
geïnformeerd over de aansluiting bij de SKK in de informatiebrochure. 
 
 
 
Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang 
Het doel van de klachtenkamer is het uitvoeren van de klachtenregeling die de 
sociale partners zijn overeengekomen in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en 
zoals deze is overgenomen in de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang. Deze 
klachtenregeling heeft betrekking op geschillen tussen ondernemer en 
oudercommissie inzake de bevoegdheden van de oudercommissie, als bedoeld in 
artikel 60 van de Wet kinderopvang. Een reglement voor de klachtenkamer 
kinderopvang is op 30 juni 2007 vastgesteld door de MO-groep, Branchevereniging 
Ondernemers in de Kinderopvang en Boink (Belangenvereniging voor Ouders in de 
kinderopvang). 
 
 
 
Klachten in 2015 
In 2015 zijn er door ouders mondeling dan wel schriftelijk geen klachten bij de houder 
neergelegd die niet door de betrokken medewerker kon worden opgelost. 
In 2015 is door ouders geen gebruik gemaakt van een van de externe 
klachtenregelingen. 
Bij zowel de stichting klachtencommissie kinderopvang als de klachtenkamer is door 
ouders van Kindercentrum Multikids geen klachten ingediend. De bevestiging hiervan 
door de klachtencommissie en de klachtenkamer is als bijlage aan dit verslag 
toegevoegd. 
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De klachtenregeling voor oudercommissies: 
Wij werken in goede harmonie samen met de oudercommissies, maar het kan 
natuurlijk voorkomen dat er een meningsverschil ontstaat. Ook de oudercommissie 
heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen en kan hiervoor gebruik maken van de 
interne klachtenprocedure.  
Indien de klacht onvoldoende wordt opgelost, kunnen zij hun klacht extern schriftelijk 
indienen. Dat kan via Stichting Klachtenkamer Oudercommissies (KK).  
 
Hoe wordt de klachtenregeling onder de aandacht gebracht bij onze ouders:  
Onze klachtenregeling is ter inzage op locatie en is gratis op te vragen via de 
administratie. 
 
De samenstelling van de klachtencommissie : 
Omdat wij zijn aangesloten bij de sKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang) 
hebben wij intern geen samenstelling van de klachtencommissie.  
De samenstelling van de commissie voor behandeling van klachten via de stichting 
klachtencommissie kinderopvang (SKK) wordt gedaan door het bestuur van de SKK. 
Zij benoemt personen op basis van hun deskundigheid tot lid van de 
klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit minimaal drie leden, die zowel in 
hun oordeelvorming als hun positie onafhankelijk zijn van de klager en de beklaagde. 
De klachtencommissie wordt bijgestaan door het bestuur van de aangewezen 
secretaris. 
 
Werkzaamheden klachtencommissie: 
Aangezien wij in 2015 geen officiële klachten hebben ontvangen heeft de 
klachtencommissie geen werkzaamheden gehad.  
 
Het aantal en de aard van de klachten  
Er zijn in 2015 geen klachten geweest.  
 
De strekking van de oordelen  
n.v.t.  
 
Eventuele maatregelen  
Geen.  
 

Bijlage: 
- Bevestigingsbrief sKK klachtenvrij KK 2015 
- Bevestigingsbrief sKK klachtenvrij KC 2015  

 
Tot slot 
Kindercentrum Multikids wil ongenoegen en klachten van klanten graag horen, zodat 
deze kunnen worden opgelost. De klachtenregelingen waarborgen een zorgvuldige 
afhandeling van de klachten van ouders. De gekozen oplossingen en getroffen 
maatregelen dragen op deze wijze bij aan de ontwikkeling en verbetering van de 
dienstverlening van Kindercentrum Multikids. 
 
Meer informatie over de genoemde klachtenregelingen is te vinden op de volgende 
websites: 

• Stichting Klachtencommissie Kinderopvang: www.klachtkinderopvang.nl 
• Klachtkamer Kinderopvang: www.klachtenkamer.nl 
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