Klachtenverslag 2020 Spot4kids
Spot4kids heeft als houder de verantwoordelijkheid om jaarlijks een klachtenverslag te schrijven. Dit verslag
bevat de volgende punten:
A. - een beknopte beschrijving van de klachtenregeling;
B. - informatie over de wijze waarop ouders/verzorgers zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;
C. - het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie;
D. - de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen;
E. - het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende ouders/
verzorgers of de oudercommissie.

A. Een beknopte beschrijving van de klachtenregeling
Onze medewerkers doen hun best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken
van dienst te zijn. Als u over die dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn onze medewerkers
graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Conform de Wet kinderopvang zijn wij
als organisatie verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten. Nadat wij de klacht intern
hebben behandeld en u bent niet tevreden, kunt u de klacht buiten ons indienen bij de geschillencommissie.

Voortraject
Als u als ouder niet tevreden bent over iets dat zich op de locatie afspeelt, kunt u dit met betrokkene
bespreken. Het aanspreekpunt hiervoor is de pedagogisch medewerker op de groep of de directie. Leidt dit
niet tot een gewenste oplossing, kunt u een klacht indienen. Mocht het een situatie betreffen waarbij u het
gevoel heeft dit niet met de directie of pedagogisch medewerker te kunnen bespreken, kan er contact
opgenomen worden met de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is een medewerker van Spot4kids die u kunt bellen als u ontevreden bent of een
klacht hebt over de dienstverlening. De vertrouwenspersoon is goed op de hoogte van de klachtenregeling
en kan u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht. Hij/zij kan u ondersteunen in het
formuleren van uw klacht en adviezen geven. Hij/zij kan ook bemiddelen tussen u en Spot4kids. Hij/zij heeft
een onpartijdige rol; hij hoort uw verhaal aan, maar doet hier geen uitspraken over.

Een klacht indienen
De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden
als redelijk wordt gezien.
Een formele klacht kunt u schriftelijk indienen.
Een klacht kan gaan over een medewerker of over de organisatie. Gedacht kan worden aan:
• klachten over de omgang met ouder/kind
• klachten over de verzorging van uw kind
• klachten over het aanbod, en/of het pedagogisch handelen
• klachten over het niet nakomen van afspraken
• klachten over de diensten van het bureau/de bureaumedewerkers van de organisatie
• Klachten over de overeenkomst tussen houder en de ouder
Als u schriftelijk een klacht indient, geeft dan aan:
• wat de reden is van de klacht
• waarover of over wie u een klacht wilt indienen
• wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht
• wat al gedaan is om tot een oplossing te komen
Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, treedt de meldcode Huiselijk geweld en
Kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Interne klachtenprocedure
1. De directie draag zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.
2. De ouder/verzorger ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging, waar tevens in
vermeld staat wat er gedaan wordt om de klacht te behandelen en binnen welke termijn de klacht
afgehandeld dient te zijn.
3. De klacht wordt zorgvuldig onderzocht en behandeld.
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4. De ouder/verzorger heeft de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Oudercommissie. Zij
kunnen advies geven met betrekking tot het indienen van de klacht en het onderzoeken van de
mogelijkheden om tot een oplossing van de klacht te komen.
5. De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor de ouder/verzorger en
Spot4kids bevredigende oplossing.
6. De ouder/verzorger wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling.
7. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij streven ernaar de klacht zo snel mogelijk maar
uiterlijk binnen één maand af te handelen.
8. De ouders/verzorgers worden schriftelijk op de hoogte gebracht over het oordeel op de klacht en de
manier waarop de klacht afgehandeld wordt. Hierin staat tevens opgenomen binnen welk termijn de
eventuele maatregelen gerealiseerd zijn.
9. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan de ouder/verzorger contact opnemen met de
Geschillencommissie (externe klachtenprocedure).

Externe klachtenprocedure
Als de afhandeling van de klacht door de directie u niet tevreden stelt, kunt u uw klacht schriftelijk
indienen bij de Geschillencommissie. Het hiervoor geldende klachtenreglement is te
lezen op http://www.degeschillencommissie.nl

B. Informatie over de wijze waarop ouders/verzorgers zijn
geïnformeerd.
Bij het intakegesprek vinken ouders/verzorgers in Konnect onderstaande tekst aan:
“Wij hopen van harte dat u en uw kind tevreden zijn over Spot4kids. Mocht u ergens niet tevreden over zijn
horen wij dit graag van u, wij vinden uw mening erg belangrijk. Mocht het zo zijn dat u een klacht in wilt
dienen dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure. Het actuele klachtenreglement kunt u vinden op
onze website www.spot4kids.nl/klachtenprocedure".
Ook staat onze klachtenprocedure op onze website vermeld. Op elke pagina onderaan de fouter, in het
snelle menu rechts onder aan de pagina bij de locaties. Ouders/verzorgers kunnen inloggen in het
ouderportaal. Ook hierin is de klachtenprocedure opgenomen.

C. Het aantal en de aard van het aantal klachten per locatie
Spot4kids Lopik
Spot4kids Cabauw
Spot4kids Benschop

6 klachten
0 klachten
0 klachten

D. De strekking van de oordelen en de aard van de getroffen
maatregelen
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Locatie

Aard van de klacht

Maatregel

BSO Lopik
april 2020

Ouder heeft gemaild dat ze het
niet juist vindt dat haar kind
aangemeld moet worden voor
BSO noodopvang, omdat bij
Spot4kids bekend is dat ze
werkzaam is.

Er is een mailwisseling geweest
met de ouder. Uitgelegd dat
kinderopvangorganisaties (van
overheidswege) worden geacht
om alleen noodopvang te bieden.
In samenspraak met de gemeente
Lopik is er in communicatie (over
de noodopvang) naar ouders
aangegeven dat zij bij voorkeur
de kinderen elders opvangen,
maar dat de kinderen op de
noodopvang welkom zijn als de
opvang niet anders ingevuld kan
worden.

Ook vindt ouder het jammer dat
er zowel door school als door
Spot4kids bij herhaling wordt
gevraagd of de noodopvang voor
haar kind nodig is of dit
misschien ook elders geregeld
kan worden.

Ouder doet een opzegging van de Er is aangeboden om voor de
kinderopvang en gaat de opvang komende weken alvast de
anders regelen.
behoefte aan noodopvang door
te nemen en in het systeem te
zetten.
Ouder blijft bij het besluit om de
BSO voor haar kind op te zeggen
en geeft aan dat de kinderen altijd
een fijne tijd bij Spot4kids hebben
gehad.
KDV Lopik
Juli 2020

Ouders hebben gemaild dat ze de Er is contact opgenomen met
kinderopvang voor hun kind
deze ouders en uitgesproken dat
willen opzeggen.
het jammer is dat het kind zo
verdrietig is op de opvang. Opties
Uit navraag, naar de reden van de om de situatie te verbeteren zijn
opzegging ,wordt aangegeven
besproken. Ouders hadden qua
dat het met de opvang vanaf het
opvang nog andere opties en
begin niet lekker loopt. De laatst
hebben er toch voor gekozen om
keer dat hun kind op de opvang is de opzegging door te zetten.
geweest is ze eerder opgehaald,
omdat ze de hele tijd aan het
huilen was. Ouder heeft een
vervelend gevoel gekregen,
omdat een pm’er gemeld heeft
dat opvang op een
kinderdagverblijf misschien geen
goede optie is voor haar kind.

3

KDV Lopik
september 2020

Baby was hard aan het huilen en
helemaal schor toen hij werd
opgehaald. De pedagogisch
medewerker troostte kind niet
maar was de rapportage aan het
bijwerken op de tablet.

De teamleider heeft telefonisch
contact opgenomen met de
ouder en de situatie is uitgepraat.

KDV Lopik
oktober 2020

Ouder meld dat er regelmatig
groepswijzigingen bij de opvang
van haar kind zijn geweest en dat
er over de laatste
groepswijzigingen geen
communicatie heeft
plaatsgevonden.

Dit is opgepakt met het
softwareprogramma, kind bleek
soms onterecht in een andere
groep te staan, maar in
werkelijkheid was ze aanwezig op
de stamgroep.

BSO Lopik
november 2020

Klacht van ouders over de wijze
waarop Spot4kids uitvoering
geeft aan het voedingsbeleid.
Ouders geven aan dat de
gevoerde praktijk veel afwijkt van
het geschreven beleid. De
hoeveelheid koek en snoep die
aangeboden wordt vinden zij veel
en vinden zij niet helpend in de
situatie van hun kind.

Voedingsbeleid is aangepast en
de puntjes op de i zijn gezet bij
de uitvoering.

Er was een misverstand ontstaan
over het aanbieden van de
borstvoeding op verzoek.
Ouder geeft aan dat ze uit de
Daarnaast werd er door ouder
rapportage in Konnect afleid dat
vanuit gegaan dat kind geen
de flessen die dag niet goed zijn
flesje had gekregen als het niet in
aangeboden (te grote tijd tussen
de kindnotities was genoteerd.
de voeding en een keer te veel
Het komt voor dat de rapportage
ml). Ook geeft ze aan dat de baby niet direct kan worden bijgewerkt.
aan het einde van de dag
Ook zat een pm’er van een
hongerig mee naar huis ging.
andere groep de rapportage bij te
Ouder zegt kinderopvang best
werken, er is afgesproken dat dit
spannend te vinden. Ze zou
voortaan op de eigen groep
graag (gedurende de dag) meer
gedaan wordt om verwarring te
rapportage in de kindnotities te
voorkomen.
zien.
Mentor en ouder hebben nu meer
overleg over of het geven van de
Ouder wijst erop dat hun oudere
flesvoeding naar tevredenheid
kind bij het ophalen twee keer
verloopt.
een volle luier en rode billen had.
De pedagogisch medewerkers
zijn geattendeerd op het belang
van het bijwerken van de
kindnotities.
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BSO Lopik
november 2020

Ouder mailt dat hij super
enthousiast is over wat gemaakt
wordt op de BSO bij een
specifieke pedagogisch
medewerker. Bij een andere
medewerker zit het kind meer
televisie te kijken. Wat er gekeken
wordt vindt ouder niet leeftijd
geschikt (wordt door kind als eng
ervaren). Ouder vraagt om
spaarzaam te zijn met het gebruik
van de televisie en meer op
creatieve activiteiten in te zetten.

Dit is doorgesproken met de
pm’ers. Pm’er die het betrof is
inmiddels niet meer werkzaam bij
ons.

E. Het aantal en de aard van de door de geschillencommissie
behandelde geschillen, betreffende ouders of de
oudercommissie.
Er is geen klacht bij de Geschillencommissie gedaan in 2020. Hiervoor heeft Spot4kids voor 19 mei 20215
een certificaat van ontvangen.
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