
Klachtenverslag van SKSG over 2018 

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft in 2018 één formele klacht van 
ouders over SKSG ontvangen.  
 
Er zijn over het jaar 2018 negentien officiële klachten ingediend bij SKSG. Officiële klachten zijn altijd 

aan de directie gericht. De klachten worden jaarlijks in een klachtendossier bij de GGD aangeleverd. 

Alle klachten zijn in behandeling genomen door de manager kindcentrum of directeur kinderopvang 

en hebben allen geleid tot verbetering van onze dienstverlening. 

Zestien van de negentien ouders waren na afhandeling van de klacht tevreden. Twee ouders hebben 

zicht berust de genomen stappen en één ouder heeft niks meer van zich laten horen.  

In 4 gevallen betreft het een klacht van ouders over een BSO-locatie. 9 klachten van ouders van een 

kinderdagverblijf. Ook heeft een oudercommissie van een locatie een klacht ingediend. Een ouder 

van een kdv locatie heeft de klacht bij de landelijke geschillencommissie neergelegd. Ook zijn er 4 

klachten ingediend over stafafdelingen van sksg (klantadvies (2), communicatie (1), sksg algemeen 

(1)). 

Met betrekking tot de klachten op de BSO gaat het om:  

- Inzet van opgebouwde tegoeden  

- Wachtlijst die op de locatie is 

- Kwaliteit speeltoestellen 

- Kinderen (1 gezin) vinden de Bso in de vakantie niet leuk 

Naar aanleiding van de klachten worden goede afspraken met de ouders en de pedagogisch 

medewerkers gemaakt en praktische oplossingen aangereikt.  

Met betrekking tot de klachten op het kinderdagverblijf gaat het om: 

- Gebrek aan bereikbaarheid van de MKC, n.a.v. tevredenheid enquête 

- Tijdelijke stagiaire zonder VOG 

- Ouder wil niet dat er foto’s van haar kind gemaakt worden tijdens opvang moment 

- Verschillende fouten rondom overgang naar de basisschool 

- Kind is door buurtbewoner op straat gevonden en terug gebracht naar kindcentrum 

- Mishandeling kind door medewerker 

- Hygiëne op de groep  

- Inzage in oud kinddossier 

- Ontevredenheid over communicatie en afwikkeling over pedagogische zorg kind 

In de meeste gevallen is er per mail of telefonisch contact geweest met de klant en heeft dit tot een 

tevreden klant geleid. Bij ‘mishandeling door medewerker’ zijn er meerdere gesprekken gevoerd 

door de MKC en directeur kinderopvang met ouders en is het protocol stap voor stap gevolgd. En bij 

één andere klacht heeft de MKC de ouder uitgenodigd voor een gesprek.  

De oudercommissie van een locatie is ontevreden over het vertrek van de MKC. De directeur 

kinderopvang heeft per mail uitgelegd dat we hier helaas niet altijd invloed op hebben. 

Oudercommissie betreurd dit maar berust zich hierin.  

  



Er zijn 4 uitingen van ontevredenheid over stafafdelingen.  

De aard van deze klachten zijn: 

- Ontevredenheid over opsparen van uren in de app ( 2 keer) 

- Aanbod van kinder EHBO cursus alleen op facebook en niet op de site of ouderportaal 

- Uitingen van Zwarte Piet in de Sintperiode 

Al deze klachten zijn naar tevredenheid per mail opgelost door de betreffende verantwoordelijke.  

Een ouder van een kinderdagverblijf dient een klacht in met betrekking tot het “niet naleven 

overeenkomst” van het kindcentrum i.v.m. het voornemen om de leeftijd van kinderen die daar 

opgevangen worden te verhogen naar 1 jaar.  De ouder legt de klacht neer bij de landelijke 

Geschillencommissie waarbij de ouder in het gelijk gesteld wordt.  

SKSG respecteert deze uitspraak en handelt hierna.  

We danken de ouders voor hun bijdrage aan een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.  

 

Mirjam van der Scheer 

Proces- en Kwaliteitsmanager SKSG  

 

 

 

 

 

 

 


