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Inleiding 
 
Kinderopvangorganisatie Little Super Stars heeft in het kader van de Wet kinderopvang 
een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het 
behandelen en registreren van klachten van ouders. 
 
Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct 
betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht 
ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de houder of 
klachtencommissie. 
 
De houder is te bereiken per email: 
Samira Saddal- Sadouioui; info@littlesuperstars.nl 
 
De klachtencommissie is te bereiken per mail; 
Hanneke Vogels; oudercommissie@littlesuperstars.nl (voorzitter Rotterdam) 
Fleur Mulder,       oac@littlesuperstars.nl                      (voorzitter Amsterdam) 
Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. 
 
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat 
ouders de weg vrij om informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, 
gevestigd in Den Haag te vragen of aanmelding van het geschil bij de 
Geschillencommissie. 
 
www.klachtenloket-kinderopvang.nl 
info@klachtenloket-kinderopvang.nl 
 
www.degeschillencommissie.nl. 
 
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de 
Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt op de 
website van de Geschillencommissie. 
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Artikel 1. Begripsomschrijving 
 
1.1 Kinderopvangorganisatie 
Kinderopvang Little Super Stars; een rechtspersoon /rechtspersonen of natuurlijke 
persoon/personen die in de organisatorisch verband een voorziening in stand 
houdt/houden om regelmatig opvang te bieden aan kinderen uit verschillende gezinnen, 
waarvoor vergoeding verschuldigd is 
 
1.2 Kinderopvang 
Organisatie die bedrijfsmatig kinderen verzorgen en mede-opvoeden tot de eerste dag 
van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor de kinderen begint. 
 
1.3 Houder/locatiemanager 
De persoon of verzameling van personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor de 
uitvoering van de kinderopvang in de organisatie. 
 
1.4 Medewerker 
Een persoon werkzaam bij Kinderopvang Little Super Stars, zowel in dienst als 
verbonden aan, inclusief personen die in de kinderopvang organisatie (een deel van) hun 
opleiding volgen onder verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie diensten 
verlenen. 
 
1.5 Klant 
Een natuurlijk persoon die gebruikt maakt, gebruikt wenst te maken of gebruik heeft 
gemaakt van de diensten van Kinderopvang Little Super Stars, voor de opvang van zijn – 
of haar kinderen. 
 
1.6 Klacht 
Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klant over de wijze 
waarop hij / zij is behandeld door Kinderopvang Little Super Stars of door een 
medewerker van Kinderopvang Litlle Super Stars. Het ongenoegen kan betrekking 
hebben op handelingen en beslissingen of op het nalaten daarvan ten aanzien van de 
klant van Kinderopvang Little Super Stars. 
 
1.7 Klager 
Een klant of een groep van klanten, in relatie staand tot Kinderopvang Little Super Stars, 
die een klacht voorlegt of voorgelegd wil zien aan de klachtencommissie 
 
1.8 Klachtencommissie 
De commissie ingesteld en in stand gehouden door de houder van de 
kinderopvangorganisatie om klachten van klanten te behandelen en daarover 
aanbevelingen te doen aan de houder. 
 
1.9 Klachtenloket kinderopvang 
Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation. 
 
1.10 De geschillencommissie 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor bindende 
geschillenafhandeling. 
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1.11 Schriftelijk 
Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar 
tegen verzet. 
 
1.12 Klachtenfunctionaris 
De houder of een lid van de klachtencommissie die de procedure bewaakt en klachten 
afhandelt uit hoofde van de directeur, hier verder genoemd klachtenfunctionaris. 
 
Artikel 2. Samenstelling klachtencommissie 
 
2.1 De klachten commissie bestaat uit 3 leden van de oudercommissie en kan worden 
bijgestaan door het Klachtenloket Kinderopvang of Geschillen commissie. De voorzitter 
is onafhankelijk en dus niet werkzaam bij de organisatie. De leden van de 
klachtencommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen na het 
verstrijken van hun zittingsperiode aansluitend nog eenmaal voor dezelfde periode 
worden benoemd. 
 
2.2 Aan de behandeling van de voorgelegde klachten nemen tenminste deel; de 
voorzitter en twee overige leden van de klachtencommissie 
 
2.3 Het lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt; 
a. Doordat een commissielid zijn lidmaatschap opzegt; 
b. Door het overlijden van een commissielid; 
c. Door het verstrijken van de periode waarvoor een commissielid is 
    benoemd; 
d. Doordat een commissielid op verzoek van de overige commissieleden 
    door de houder uit zijn functie wordt ontheven wegens; 
a. Verwaarlozing van zijn /haar taak; 
b. Andere reden op grond waarvan handhaving als lid niet kan 
   worden verlangd; 
e. Door royement van een commissielid op grond van het niet naleven van 
    artikel 10.1 
 
2.4 Kinderopvang Little Super Stars ziet er op toe dat de klachtencommissie 
werkzaamheden verricht volgens dit reglement. 
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Artikel 3 Voortraject klacht 
 
3.1 Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig 
mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel 
de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht 
worden besproken met de houder of klachtencommissie. Leidt dit na het volgen van alle 
stappen niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden bij de 
geschillencommissie. 
 
Artikel 4 Indienen klacht 
 
4.1 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend (eventueel dmv het klachtenformulier 
zie bijlage 1). De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht 
ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien 
van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker 
op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de 
klacht. 
 
4.2 Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure 
wordt daarmee afgesloten. 
 
Artikel 5 Behandeling klacht 
 
5.1 De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie 
van de klacht. 
 
5.2 De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de 
ouder. 
 
5.3 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van 
de behandeling van de klacht. 
 
5.4 Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek 
 ingesteld. 
 
5.5 Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker 
in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. De Klachtencommissie 
roept indien zijzelf of een der partijen zulks wenselijk acht, beide partijen op om ter 
mondelinge behandeling van de klacht te verschijnen en bepaald daartoe dag, uur en 
plaats. Bij het niet verschijnen van één der partijen kan de klachtencommissie te hare 
beoordeling opnieuw een verschijning van partijen bepalen of haar beslissing geven met 
vermelding van het niet verschijnen. 
 
5.6 De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht 
wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit 
belemmeren.  
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In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. 
 
5.7 De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief 
concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.   
 
Artikel 6 Inzagerecht 
 
6.1 Zowel de klager, als de betrokken medewerker, als de organisatie, worden in de 
gelegenheid gesteld alle op de klacht betrekking hebbende stukken in te  zien. Stukken 
die door één van de partijen worden ingediend onder de conditie dat de andere partijen 
hierin geen inzage mag hebben, wordt niet in de behandeling genomen  en spelen bij de 
uiteindelijke oordeelsvorming geen rol. 
 
Artikel 7 Externe klachtafhandeling 
 
7.1 Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, 
heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de 
Geschillencommissie. 
 
7.2 De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de 
ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden 
een klacht bij de houder indient. 
 
7.3 Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht 
worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. 
 
7.4 De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Kinderopvang                    
Little Super Stars, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 
 
Artikel 8 Periodieke rapportage 
 
8.1 De klachtencommissie maakt jaarlijks geanonimiseerd haar bevindingen bekend in 
een rapportage waarin aantal, aard en inhoud van de ingediende klacht, het voordeel 
van de commissie en eventueel aanbevelingen van de commissie worden vermeld. 
Tevens wordt in dit verslag een overzicht gepresenteerd van de door de commissie 
gesignaleerde structurele knelpunten. Dit rapport word uitgereikt aan de houder, 
werknemers, oudercommissie en overige medewerkers die betrokken zijn bij 
kinderopvang Little Super Stars. 
 
8.2 De oudercommissie stelt over elk kalenderjaar samen met de houder een 
openbaar verslag op, waarin wordt aangegeven; 
a. Een beknopte omschrijving van de klachtenregeling 
b. De wijze waarop Kinderopvang Little Super Stars de klachtenregeling onder de 
aandacht van de klant heeft gebracht. 
c. De samenstelling van de klachtencommissie 
d. Het aantal en aard van de door de klachtencommissie behandelde 
klachten 
e. De verstrekking van de oordelen en aanbevelingen van de 
klachtencommissie 
f. De aard van de genomen maatregelingen.  
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Artikel 9 Bekendmaking klachtenregeling 
 
9.1 Kinderopvang Little Super Stars brengt de klachtenregeling op passende wijze onder 
de aandacht van klanten. 
 
Artikel 10 Geheimhouding 
 
10.1 Elk lid van de klachtencommissie is op straffe van royement tot geheimhouding 
verplicht ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens en informatie die hem bij de 
behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen en voorts is ieder die bij de 
behandeling van de klacht wordt betrokken eveneens tot geheimhouding verplicht. 
 
Artikel 11 Vaststelling en wijzigen van dit reglement 
 
11.1 Dit reglement word vastgesteld en kan worden gewijzigd of ingetrokken, met 
inachtneming van artikel 60 Wet Kinderopvang door de houder van de 
kinderopvangorganisatie. 
 
Artikel 12 Slotbepaling 
 
12.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de klachtencommissie 
naar redelijkheid en billijkheid. 
 
12.2 De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden: 
Mevrouw H. Vogels (Voorzitter Rotterdam) 
Mevrouw N. Lekfif 
Mevrouw M. Winklaar  
Mevrouw N. Nitzer  
 
Mevrouw F. Mulder (voorzitter Amsterdam) 
Mevrouw H. Raviv 
Mevrouw C. Eversdijk  
Mevrouw K. Keijser  
Dhr.         B. Pijl   
 
12.3 Adres gegevens 
Adres gegevens Klachtencommissie Little Super Stars  
Een klacht kan gestuurd worden naar; 
Kinderopvang Little Super Stars  
Ter attentie van de Klachtencommissie Amsterdam en of Rotterdam 
Overtoom 491-493, 1054 LG Amsterdam  
 
Adres gegevens Klachten Loket Den Haag 

Telefoon; 0900-1877 (€0,20 per gesprek) 
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur 
Postadres Postbus 96802, 2509 JE Den Haag 
Bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag 
 
Adres gegevens Geschillen commissie Den Haag 
Postadres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag 
Telefoonnummer: 070 - 3105310. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 



Klachtenreglement Kinderopvang Little Super Stars  

 
 
Bijlage 1 
 

Klachtenformulier 
 
Gegevens ouder/verzorger 
Naam : 
Naam van uw kind : 
Geboortedatum kind : 
Telefoonnummer : 
E-mailadres : 
Datum melding : 
 
Op welke vestiging/locatie of kantoor heeft de klacht betrekking? 
 
Wat is uw klacht? 
(Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u de 
klacht indient, wie, wat, waar, wanneer, waarom) 
 
 
Hebt u de klacht besproken met een medewerker of leidinggevende? 
Hebt u een suggestie voor het oplossen van de klacht en zo ja, welke? 
Uw naam 
Uw adres 
Uw postcode woonplaats 
 
Naam van Kinderopvangorganisatie 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
 
Uw woonplaats, datum, handtekening 
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Bijlage 2 
 

Rapportage klachtencommissie 
Locatie : 
Betreft : 
Opgemaakt door : 
Datum : 
Samenstelling oudercommissie : 
 
Hoe heeft de kinderopvangorganisatie in het afgelopen jaar de klachtenregeling 
onder de aandacht gebracht? 
 
Aantal klachten : 
Aard van de klachten : 
 
Oordelen richting Kinderopvang organisatie of klant; 
 
Aanbeveling richting Kinderopvang organisatie of klant; 
 
Aard van de genomen maatregeling; 


