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Inleiding: 

Dit is het openbare klachtenverslag van het jaar 2014/2015 van BSO Helmgras. Het gaat om 

een gecombineerd verslag van de klachten van ouders en de oudercommissie.  

Het Klachten Jaarverslag wordt besproken met de Oudercommissie van Helmgras en dient te 

worden opgestuurd voor 1 juni van elk kalenderjaar naar de GGD.  

 

Klachtenregeling 

BSO Helmgras heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij een onafhankelijke 

klachtencommissie.  In de klachtenregeling staat hoe ouders intern en/of extern kunnen 

klagen.  

Als ouders en/of bedrijven een klacht hebben, kunnen zij zich tot de groepsleiding van de 

BSO of de BSO coördinator wenden. Mocht de klacht niet naar eigen tevredenheid zijn 

opgelost, dan kan de klacht officieel bij de coördinator, vertrouwenspersoon, directeur, 

bestuur of de klachtencommissie ingediend worden.  

De oudercommissie van Helmgras kan, als commissie, ook terecht bij onderstaande, externe 

en onafhankelijke klachtencommissies.  

Ouders worden in de algemene voorwaarden en info en op de website van Helmgras op de 

hoogte gebracht van de regeling. De klachtenregeling is op te vragen bij de coördinator of te 

vinden op de website van stichting Tabijn.  

Niet elk probleem dat zich op school voor doet is ook een klacht. Voor een probleem dat niet op 

school opgelost kan worden bestaat een klachtenregeling. De klachtenregeling ligt op school ter 

inzage en staat ook op de website van Tabijn. De regeling geeft aan dat met een klacht contact 

opgenomen kan worden met de contactpersoon van onze school, Petra Hillen tel. 06-51411840. Deze 

contactpersoon zal de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon van Tabijn, dhr. Freek Walther.  



Hij kijkt of hij zelf iets kan doen aan de klacht. Als dat niet kan helpt hij de klager de klacht neer te 

leggen bij de klachtencommissie. Voor het behandelen van de klachten is Tabijn aangesloten bij een 

onafhankelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling staat beschreven hoe en binnen welke 

termijn een klacht kan worden ingediend bij de klachtencommissie.  Het adres van de Stichting 

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, (T 070-386 1697).  

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u terecht met klachten over seksueel misbruik, 

seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook discriminatie, 

onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover u contact op kan nemen. Het 

meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111. 

Daarnaast kan er ook contact worden opgenomen door de ouders en/of oudercommissie 

van de buitenschoolse opvang met de stichting Klachtencommissie Kinderopvang waarbij 

stichting Tabijn is aangesloten.  

Stichting Klachtencommissie kinderopvang is telefonisch te bereiken tijdens kantooruren op 

0900-0400034 en per e-mail: info@klachtkinderopvang.nl. Zij hebben een klachtenformulier 

op de website die ingevuld kan worden. www.klachtkinderopvang.nl.  

 

 

Op 1 januari 2016 verandert een aantal wettelijke regels voor kinderopvangorganisaties. Dit 

heeft ook gevolgen voor de BSO’s op de Tabijnscholen. 

Er komt één landelijke geschillencommissie: de Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen. Tabijn is voor haar BSO’s per 1 januari 2016 verplicht aangesloten bij deze 

geschillencommissie.  

Als ouders klachten hebben kunnen zij die bespreken met een medewerker of de 

locatiemanager. Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders  een schriftelijke klacht 

indienen bij de kinderopvangorganisatie  volgens de interne klachtenprocedure. 

Vanaf 1 januari 2016 kan een geschil, als men er onderling niet uit komt, voorgelegd worden 

aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar wordt eerst 

geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling en 

mediation. De verplichting voor de kinderopvangorganisatie om een interne 

klachtenregeling op te stellen voor de oudercommissie komt hiermee te vervallen. 

Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl 

 

Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.  
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de 
datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk 
of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden 
gemaakt.  
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer 
aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). 
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4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de 
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer 
een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een 
andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord 
gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van 
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.  
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor 
haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via 
www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de 
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een 
geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.  
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is 
bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

 

Klachten oudercommissie en ouders 2014/2015 

De BSO’s zijn aangesloten bij een eigen klachtencommissie, Stichting Klachtencommissie 

Kinderopvang. In 2014 heeft Tabijn zich tot deze klachtencommissie gewend, omdat een ouder van 

Helmgras vond dat de procedure om de tarieven te wijzigen niet juist was doorlopen. De 

klachtencommissie stelde Tabijn in het gelijk. 

Verder zijn er in 2014/2015 geen klachten geweest, die voort zijn gekomen vanuit de ouders of 

oudercommissie van Helmgras, die door de klachtencommissie van Tabijn of stichting 

Klachtencommissie Kinderopvang zijn behandeld. Ook zijn er verder geen klachten neergelegd bij de 

vertrouwenspersoon of coördinator.  

Hierdoor kunnen er geen verdere gegevens verstrekt worden over de aard van de klachten, de 

strekking van de oordelen, de aanbevelingen en de aard van de maatregelen.  

 

 



 


