
Openbaar jaarverslag klachten Tabijn over 2021 

Inleiding 

Tabijn biedt opvang aan kinderen van 2 tot 12 jaar. De meeste ouders en 

verzorgers zijn tevreden. Toch is het mogelijk dat de opvang of dienstverlening niet naar wens 

verloopt. Hiervoor heeft ieder kindcentrum een klachtenreglement opgesteld.  We staan open voor 

feedback, en bespreken een eventuele klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om 

tot een oplossing te komen. De klacht kan mondeling of schriftelijk bij de directie van het 

kindcentrum worden ingediend. De ouder kan ook rechtstreeks contact opnemen met het 

Klachtenloket Kinderopvang. De ouder kan zijn of haar vraag of klacht ook voorleggen aan het 

Klachtenloket als hij/zij niet tevreden is over de afhandeling van de klacht via de interne 

klachtenprocedure. De ouder kan er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de externe en 

onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het klachtenreglement is op 

de website van het kindcentrum te vinden. Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd 

over het klachtenreglement:  

• Het klachtenreglement is opgenomen op de website van het kindcentrum; 

• De Geschillencommissie is opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Tabijn; 

• In de informatiefolder van het kindcentrum staat een verwijzing naar het klachtenreglement. 

Jaarlijks maken wij een klachtenverslag over de formele en officiële klachten die dat jaar zijn 

ontvangen. De ouders worden in een nieuwsbrief gewezen op het openbaar jaarverslag klachten dat 

op de website te vinden is.  

Formele klachten zijn klachten, die geuit zijn bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang 

waar Tabijn bij is aangesloten. Informatie over o.a.  de samenstelling van de Geschillencommissie is 

te vinden op de site www.degeschillencommissie.nl. Officiële klachten zijn schriftelijke klachten die 

bij de directie van een kindcentrum zijn binnengekomen. 

Klachten over Tabijn  bij de Geschillencommissie 2021. 

De Geschillencommissie Kinderopvang heeft in geen formele klachten van ouders ontvangen 

Algemene informatie over klachten in 2021. 

In deze periode zijn er geen officiële klachten binnengekomen bij de directie van een kindcentrum.  

 

http://www.degeschillencommissie.nl/

