
Klachten 
Niet tevreden? Vertel het ons! 

Ondanks onze inspanningen om de opvang van uw kind naar wens te laten verlopen is het mogelijk 

dat u een keer ontevreden bent. In dat geval willen wij dit graag van u weten: we staan open voor 

feedback! Richt u zich altijd in eerste instantie tot de verantwoordelijke pedagogisch medewerkster 

van uw kind. Mocht uw klacht of idee na bespreking met de groepsleiding in uw ogen niet zijn 

afgehandeld, dan kunt u een formele klacht indienen bij de directie. De klachten handelen wij serieus 

en in vertrouwen af 

➢ U dient de klacht in via het klachtenformulier (doorscrollen naar beneden) en mailt dit 

naar de directie (mozaiek@tabijn.nl)  

 

➢ Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient u de klacht in bij: 

https://www.tabijn.nl/praktische-info/klachtenregeling/ 

 

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u 

uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang (gratis dienst). Een 

medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of 

mediation proberen op te lossen. 

➢ Klachtenloket Kinderopvang 

Postbus 96802 

2509 JE Den Haag 

0900-1877 (€0,20 per gesprek) 

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur 

info@klachtenloket-kinderopvang.nl 

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang 

en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie 

beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de 

uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie 

hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

➢ De Geschillencommissie 

Postadres: 

Postbus 90600 

2509 LP Den Haag 

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/ 

Aan het indienen van een interne klacht bij de opvang binnen Tabijn zijn geen kosten verbonden. 

Datzelfde geldt voor het melden van een klacht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Aan het indienen 

van een geschil bij De Geschillencommissie zijn wel kosten verbonden.  

Opvang Mozaïek doet tijdens de jaarlijkse inspectie van de GGD verslag van het aantal, de aard van 

de klachten en hoe wij deze hebben afgehandeld in ons jaarverslag. Het jaarverslag is in te zien of op 

te vragen via de directie. 
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Klachtenformulier 
 

Datum klacht  

Uw gegevens 
Ouder/verzorger van 

 

Opvanggroep   

Onderwijsgroep *  

De klacht heeft betrekking op o Contact met de pedagogisch medewerker 
o Incident tijdens de opvang van uw kind 
o Contact met de coördinator 
o Contact met het kindcentrum: algemeen 
o Contact met het kindcentrum: financiële administratie 
o Contact met het kindcentrum: administratie 
o Accommodatie 
o Communicatie 
o Informatie 
o Beleid 
o Overig, te weten: 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

Uitgebreide beschrijving van 
de klacht  
(eventueel in aparte bijlage) 

 
 
 
 
 
 
 

Heeft u de klacht mondeling 
geuit? 

0 Nee, omdat………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………….                             
0 Ja, bij …………………………………..(naam) 

Over de afhandeling van de 
klacht kan contact opgenomen 
worden d.m.v.: 

0 telefoon: …………………………………………… 
0 e-mail: ………………………………………………. 
0 schriftelijk: ………………………………………………………………………….. 
                        ………………………………………………………………………….. 
(gegevens invullen a.u.b.) 

 

• Graag invullen en inleveren bij de directie, of mailen naar opvang.mozaiek@tabijn.nl. 

• Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen! 
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