
Regelement klachtenprocedure/geschillencommissie/meldcode kindermishandeling 

 

In dit reglement wordt beschreven hoe Stichting De Benjamin met klachten omgaan. Ook wordt de 

meldcode kindermishandeling vermeld. Jaarlijks worden regels omtrent kindermishandeling met de 

pedagogisch medewerkers besproken. 

 
Stichting De Benjamin 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 wordt deze ingediend bij 
Leidinggevende@debenjaminzwijndrecht.nl of Bestuur@debenjaminzwijndrecht.nl 
 
Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de 
weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag: 

www.klachtenloket-kinderopvang.nl  Postbus 96802, 2509 JE Den Haag. Het geschil kan ook 
aangemeld worden bij de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl 
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.  
 
Interne Klachtreglement  


Voortraject klacht  

1. Als een ouder een klacht heeft, gaat de organisatie er vanuit 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 manager kinderopvang. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan 
kan een klacht ingediend worden. 

Hoe word een klacht ingediend? 
 De klacht moet worden ingediend bij het bestuur 

- De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.  
- Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond een verslag gemaakt, dat door de 
klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt. 
De klacht bevat ten minste:  
a. de naam en het adres van de klager;  
b. de dagtekening;  
c. een omschrijving van de klacht.  
 

Vooronderzoek  
Het bestuur is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle 
gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig 
uitnodigen voor de hoorzitting. Het bestuur kan de klacht niet ontvankelijk verklaren. Dit wordt aan 
de klager en de leidinggevende gemeld. 
 
Behandeling klacht  

1. Het bestuur draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.  
2. Het bestuur bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.  
3. Het bestuur  houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de 
klacht.  

4. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.  
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5. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de   
gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.  
6. Het bestuur bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig 
mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt 
de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt 
in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.  
7. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief 
concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.  
 

Hoorzitting  
Indien nodig wordt er hoorzitting gehouden. 

1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde 
tijdens een niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. 
De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht.  

2. De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de 
klachtencommissie anders bepaalt.  

3. Het bestuur kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of de aangeklaagde, dat de 
vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is.  

4. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen 
gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.  

5. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.  
Het verslag bevat:  
a. de namen en de functie van de aanwezigen 
b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.  

 Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris 
 
Advies  

1. Het bestuur beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.  
2. Het bestuur rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd gezag, binnen vier 

weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden 
verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, 
de aangeklaagde en het bevoegd gezag.  

1. 3 Het bestuur geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn 
van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde en de 
leidinggevende 

3. Het bestuur kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over het te treffen maatregel. 
 
Niet-deelneming aan de behandeling  
De voorzitter en de leden van het bestuur nemen niet deel aan de behandeling van een klacht, indien 
daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. 
 
Beslissing op advies  

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van het bestuur deelt het bevoegd gezag aan 
de klager, de aangeklaagde, en de leidinggevende schriftelijk gemotiveerd mee of hij het 
oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel 
maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de 
klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich 
daartegen verzetten.  

2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het 
bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het bestuur.  



3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan 
nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te 
verweren tegen de voorgenomen maatregel. 

 
Evaluatie  
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bestuur en leidinggevende 
geëvalueerd.  

 
Externe klachtafhandeling  

1. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft 
de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie.  

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.  

3. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden 
voorgelegd aan de Geschillencommissie.  

4. De klacht dient binnen 12 maanden, na het ontstaan van de klacht bij organisatie  
ingediend te worden bij de Geschillencommissie.  

De werkwijze van afhandeling van een externe klacht kunt u vinden op 
www.degeschillencommissie.nl  
 
Klachtenverslag  
Peuteropvang De Benjamin is verplicht om ieder jaar een klachtenverslag op te stellen, met daarin 
onder meer een korte beschrijving van het aantal en de aard van de schriftelijke klachten per locatie 
en van het aantal en de aard van de geschillen die zijn behandeld door de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het maken van een jaarlijks klachtenverslag is niet nodig als er 
geen klachten geweest zijn. 

 
Huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
 
Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
Het bevoegd gezag van de Benjamin, overwegende dat de Stichting verantwoordelijk is voor een 
goede zorg voor haar kinderen, is verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die 
(vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. 
- Op basis van deze verantwoordelijkheid wordt van de beroepskrachten, die werkzaam zijn bij De 
 Benjamin, verwacht dat zij in alle contacten met kinderen en ouders attent zijn op signalen die 
 kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze 
 signalen;  
- De Benjamin stelt een meldcode vast, zodat de beroepskrachten weten welke stappen van hen 
 worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- De stichting legt ook in deze code vast op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen 
 ondersteunt. 
- Onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging 
 door iemand uit huiselijke kring. Onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische 
 aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Daaronder is ook begrepen 
 ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en geweld. Tot de 
 huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en 
 huisvrienden.  
- Onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor minderjarige bedreigende 
 of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere 
 personen, ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van 
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 onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of 
 dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, 
 daaronder ook begrepen  geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als 
 minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten.  
- Onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn 
 professionele diensten verleent.  
- In aanmerking nemende  
- De Wet bescherming persoonsgegevens;  
- De Wet op de jeugdzorg, alsmede de Jeugdwet;  
- De Wet maatschappelijke ondersteuning  
- Het Modelreglement privacy 
 
Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling  
Vooraf  
De twee wettelijke meldrechten voor huiselijk geweld en voor kindermishandeling bieden alle 
beroepskrachten met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden 
van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming 
hebben van hun cliënt. Zie artikel 53, lid 3 Wet op de Jeugdzorg en artikel 21d lid 3 Wet 
maatschappelijke ondersteuning. Deze beide wettelijke meldrechten maken een inbreuk mogelijk op 
het beroepsgeheim van bijvoorbeeld artsen, psychiaters, verpleegkundigen, maatschappelijk 
werkers, psychologen, pedagogen, verloskundigen en werkers in jeugdzorg of reclassering.  
De stappen van de meldcode beschrijven hoe een beroepskracht met een geheimhoudingsplicht op 
een zorgvuldige wijze omgaat met deze meldrechten.  
 
Stap 1: In kaart brengen van signalen  
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of 
ontkrachten in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen 
die worden gezet en de besluiten die worden genomen.  
- De leerkracht en/of pedagogisch medewerker maakt logboekaantekeningen met datum en  
 signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en kindermishandeling en de signalen die dit 
 tegenspreken. 
- Leidend is het handboek: Meldcode ‘Zo signaleert u kindermishandeling’  
- In dit stadium worden signalen besproken met een duo-collega of anderen die met het 
 betreffende kind werken. De gezamenlijke bevindingen worden in het logboek genoteerd.  
- Betreffen de signalen geweld of kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht, dan 
 worden deze aan de leidinggevende gemeld. 
Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk.  
- Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat 
 om een hypothese of veronderstelling.  
- Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of 
 ontkracht. Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd. Leg diagnoses alleen 
 vast als ze zijn vastgesteld door een bevoegde beroepskracht.  
- Gaan de signalen over mogelijk geweld gepleegd door een beroepskracht ten opzichte van een 
 kind, meld de signalen dan bij de leidinggevende of de voorzitter van het bestuur. 
 
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van de organisatie ‘Veilig Thuis’ of een 
deskundige op het gebied van letselduiding 
 
Stap 3: Gesprek met de ouders/opvoeders  
De leidinggevende van De Benjamin bespreekt de signalen met de ouders/opvoeders van het kind  
- Dit gesprek vindt bij voorkeur op de groep plaats.  
- Wanneer er sprake is van twee ouders/opvoeders worden zij bij voorkeur beiden uitgenodigd.  



- Naast de leidinggevende van De Benjamin is er altijd een tweede persoon aanwezig. Dit is een 
 bestuurslid. 
Voor ondersteuning bij het voorbereiden of voeren van het gesprek met de ouders of verzorgers, kan 
een deskundige collega en/of ’Veilig Thuis’ geraadpleegd worden.  
 
De volgende factoren zijn belangrijk bij het gesprek met de ouders/opvoeders:  
1. Leg de ouders/verzorgers het doel uit van het gesprek;  

2. Beschrijf de feiten die je hebt vastgesteld en de waarnemingen die je hebt gedaan;  

3. Nodig de ouders/verzorgers uit om een reactie hierop te geven  

4. Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen je hebt 
 gezien, gehoord en waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking kun je daarbij de 
 Verklaring tegen meisjesbesnijdenis gebruiken.  
 
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de ouders, is alleen mogelijk 
als:  
- Er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van het kind/de kinderen of die van uzelf in gevaar 
 komt. 
- Als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouders/verzorgers door dit gesprek het 
 contact met u zal verbreken en dat het kind daardoor niet voldoende meer kan worden 
 beschermd tegen mogelijk geweld. 
 
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en vraag in 
geval van twijfel altijd (opnieuw) advies aan ‘Veilig Thuis’  
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de 
ouders/verzorgers het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en 
de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. 
 
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden  
Wanneer wij denken, op basis van de afweging in stap 4, dat wij het kind en de ouders/verzorgers 
redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunnen 
beschermen:  
- Organiseren wij de noodzakelijke hulp of denken met de ouders mee in het organiseren van 
 noodzakelijke hulp.  
- Volgen wij de effecten van deze hulp;  
- Doen wij alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling 
 niet stopt of opnieuw begint.  
- Stelt de leidinggevende, voorafgaand aan een melding, het bestuur op de hoogte van de situatie 
 en de gevolgde stappen tot aan de melding.  
- Melden wij het vermoeden bij ‘Veilig Thuis’ wanneer wij een kind niet voldoende tegen het risico 
 op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunnen beschermen of wanneer wij eraan twijfelen 
 of we voldoende bescherming hiertegen kunnen bieden:  
- Sluiten wij bij de melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geven duidelijk aan 
 wanneer de informatie die we melden (ook) van anderen afkomstig is;  
- Overleggen wij bij de melding met ‘Veilig Thuis’ wat we na de melding, binnen de grenzen van 
 onze gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunnen doen om het kind en zijn gezinsleden tegen 
 het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen. 
 
Jaarlijks wordt in de eerste teamvergadering de werking van de meldcode besproken. 
 

 
  


