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Openbaar jaarverslag klachten 2018 peuterspeelscholen 
Stichting Netwerk 
 
Beschrijving van de regeling 
Stichting Netwerk beschikt zowel over een interne als een externe klachtenregeling. 
 
Interne klachtenregeling 
Stichting Netwerk werkt met een algemeen intern klachtenreglement. 
Een klacht kan de klager bespreken met de betrokkene(n). Kan dit niet, of verloopt het 
gesprek niet naar tevredenheid, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de 
sectormanager. Als dit niet tot een (wenselijke) oplossing leidt, dan kan de klager ervoor 
kiezen om (schriftelijk) een formele klacht in te dienen middels het klachtenformulier. De 
klacht wordt dan door de interne klachtencommissie behandeld. 
 
Externe klachtenregeling 
Stichting Netwerk is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen met als voorportaal het Klachtenloket Kinderopvang. Bij het Klachtenloket 
Kinderopvang, dat is verbonden aan de geschillencommissie, wordt eerst geprobeerd de 
klacht op te lossen door het geven van algemene en procedurele informatie, advies, 
bemiddeling of mediation. 
Ouders kunnen zich wenden tot de geschillencommissie als zij van mening zijn dat Stichting 
Netwerk de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost via de interne klachtenprocedure 
of als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid. Daarnaast kunnen zij zich 
rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet kan worden 
verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting Netwerk 
indienen. 
De Geschillencommissie werkt volgens een eigen reglement.  

Geschilartikel Kinderopvang: 

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer (Stichting 
Netwerk) 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). 

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 

http://www.degeschillencommissie.nl/
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spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen 
dat hij zich na het verstrijken van voorgenoemde 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. 

 

Samenstelling van de Geschillencommissie 
De Geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter aangezocht door de Stichting 
Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC), een lid voorgedragen door BOinK 
en de Consumentenbond gezamenlijk en een lid voorgedragen door de Brancheorganisatie 
Kinderopvang en de Sociaal Werk Nederland gezamenlijk. Alle leden worden door het 
bestuur van de Stichting Geschillencommissies benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en 
onpartijdig.  
 

Werkwijze  
Een klacht kan door ouders/oudercommissie gratis digitaal via het klachtenformulier worden 
gemeld bij het klachtenloket Kinderopvang via www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Bellen 
of mailen is ook mogelijk. Het klachtenloket probeert samen met de ouder/oudercommissie 
te kijken hoe de klacht het beste kan worden opgelost. Er is dan nog geen sprake van een 
formele klacht die door de Geschillencommissie wordt behandeld. Als niet gekozen wordt 
voor bemiddeling of mediation of partijen komen er niet uit dan kan de klacht worden 
ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit kan digitaal via 
www.degeschillencommissie.nl of per post door middel van het retourneren van een 
vragenformulier aan de Geschillencommissie. Met deze formele stap wordt de klacht een 
geschil. De commissie luistert naar de ouders/oudercommissie en de ondernemer, 
beoordeelt het geschil en doet als regel een bindende uitspraak over het geschil waaraan 
beide partijen zich moeten houden. Aan het geschil zijn kosten verbonden die worden 
terugbetaald als de commissie de partij in het gelijk stelt. 
 

 

Onder de aandacht brengen van de regeling 
Stichting Netwerk stelt ouders op de hoogte van de klachtenregeling op verschillende 
manieren.  
Op de website van Stichting Netwerk wordt de klachtenregeling beschreven. Daarnaast 
wordt er ook in de voorwaarden peuterspeelscholen en in het pedagogisch beleidsplan 
verwezen naar de klachtenregeling. De voorwaarden peuterspeelscholen en het 
pedagogisch beleidsplan staan op de website. Tot slot worden ouders gewezen op de 
klachtenregeling tijdens het intakegesprek op de eerste speeldag van het kind aan de hand 
van het formulier 'checklist intakegesprek peuterspeelzaal'. 
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Aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie en het aantal en de aard van de 
door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende ouders of de 
oudercommissie 
In het jaar 2018 zijn er geen formele klachten over onze peuterspeelscholen binnen 
gekomen bij stichting Netwerk. Ook zijn er geen klachten binnen gekomen bij de 
Geschillencommissie over de peuterspeelscholen van Stichting Netwerk. 
 
Strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen 
In het jaar 2018 zijn er geen formele klachten over onze peuterspeelscholen binnen 
gekomen bij stichting Netwerk. Ook zijn er geen klachten binnen gekomen bij de 
Geschillencommissie over de peuterspeelscholen van Stichting Netwerk. Om deze reden is er 
geen oordeel en geen aard van getroffen maatregelen aanwezig. 
 
 


