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Ben je ontevreden over één of meer onderdelen van het traject dat je gevolgd hebt tot 

het behalen van het bewijs van beroepskwalificatie? Dan kan je hierover een klacht 

indienen. Daarvoor volg je de volgende stappen:  

Stap 1: Je meldt je klacht bij het testcentrum.  

Heb je een informele klacht? Dan kun je één van de volgende personen contacteren via 

e-mail of telefoon (je kiest zelf met wie je contact opneemt): 

 Els Willems, (0479 10 60 54, els.willems@limburgssteunpuntkinderopvang.be) of 

met  

 Irène Bosmans, (0470 12 59 90, 

irene.bosmans@limburgssteunpuntkinderopvang.be) of met  

 Hanne Vandenberk, (0473 12 59 90, 

hanne.vandenberk@limburgssteunpuntkinderopvang.be).  

Je klacht wordt steeds behandeld door een persoon die niet bij de feiten betrokken is.  

Wil je een officiële klacht indienen, dan moet je het ‘meldingsformulier klacht’ (zie 

bijlage) invullen. Dit formulier kun je (eventueel aangetekend) sturen naar Limburgs 

Steunpunt Kinderopvang vzw, EVC testcentrum Kinderbegeleider schoolgaande kinderen, 

Vildersstraat 5, 3500 Hasselt of mailen naar 

testcentrum@limburgsteunpuntkinderopvang.be.  

Je klacht wordt steeds behandeld door een persoon die niet bij de feiten betrokken is.  

Wil je dat je officiële klacht niet wordt behandeld door iemand van het Limburgs 

Steunpunt Kinderopvang, dan duid je dit aan op het meldingsformulier en zal je klacht 

verder behandeld worden door de neutrale klachtenbehandelaar (Helga Van den Eynde – 

vormingscentrum HIVSET vzw).  

Het testcentrum moet het formulier met je officiële klacht ontvangen binnen de 30 dagen 

nadat je het resultaat van je beoordeling gekregen hebt. 

Stap 2: Je klacht wordt behandeld door het testcentrum Limburg of door de 

neutrale klachtenbehandelaar. 

Binnen de 10 werkdagen nadat je klacht is toegekomen bij het testcentrum zal je van 

iemand van het testcentrum per telefoon de bevestiging krijgen dat het testcentrum je 

klacht heeft ontvangen. 

Heb je op je formulier aangeduid dat je wil dat het testcentrum Limburg je klacht 

behandelt? 

Iemand van het testcentrum zal je klacht in eerste instantie behandelen en contact met 

je opnemen betreffende je klacht. Eventueel maken jullie een afspraak om je klacht te 

bespreken. 
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Heb je op je formulier aangeduid dat je wil dat de neutrale klachtenbehandelaar 

je klacht behandelt? 

De neutrale klachtenbehandelaar zal contact met je opnemen betreffende de klacht. 

Eventueel maken jullie dan een afspraak om je klacht verder te bespreken.  

 

Wat kan een klachtenbehandelaar doen?  

- Een klachtenbehandelaar kan controleren of het testcentrum de procedure, zoals 

in de EVC standaard Kinderbegeleider schoolgaande kinderen (EVC-008-1) staat, 

juist gevolgd heeft 

- Een klachtenbehandelaar kan ook controleren of de begeleider en de beoordelaars 

zich gehouden hebben aan de gedragsregels van het testcentrum 

- En een klachtenbehandelaar kan nagaan of je tijdens de observatie en de proeven 

toch hebt getoond dat je nodige competenties hebt (volgens de 

beroepskwalificatie Kinderbegeleider schoolgaande kinderen BK-0270-3). 

Stap 3: na de behandeling van je klacht 

Heb je een gesprek over je klacht met het testcentrum Limburg, dan zal op het einde van 

het gesprek gevraagd worden of je tevreden bent over de manier waarop je klacht werd 

besproken en behandeld.  

Ben je tevreden, dan wordt je klacht afgesloten. Ben je nog niet tevreden, vind je dat de 

klacht niet genoeg of niet juist werd behandeld, dan gaat je klacht naar de neutrale 

klachtenbehandelaar (Hivset).  

Ook de neutrale klachtenbehandelaar zal na jullie gesprek vragen of je tevreden bent 

over de afhandeling. Ben je tevreden, dan wordt de klacht afgesloten. Ben je niet 

tevreden, dan kan je verder gaan met je klacht, zie stap 4.  

 

Stap 4: Je meldt je klacht bij de VDAB.  

Ben je ook niet tevreden over de manier waarop de neutrale klachtenbehandelaar  

(Hivset) je klacht heeft behandeld, dan kan je je klacht indienen bij de VDAB. Dit doe je 

online: https://www.vdab.be/klachten. 

 

Stap 5: Je meldt je klacht bij de Vlaamse Ombudsdienst. 

Ben je nog steeds niet tevreden nadat de VDAB je klacht heeft behandeld, dan kan je je 

klacht nog melden bij de Vlaamse Ombudsdienst: http://www.vlaamseombudsdienst.be;  

klachten@vlaamseombudsdienst.be  

  

https://www.vdab.be/klachten
http://www.vlaamseombudsdienst.be/
mailto:klachten@vlaamseombudsdienst.be
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Indien je als kandidaat opmerkingen, klachten of verbetervoorstellen hebt in verband met 

onze werking, willen wij deze graag van je vernemen.  

Je klacht, probleem of verbetervoorstel zal zeker ernstig worden genomen en met het 

nodige respect discreet worden behandeld.  

 

Duid onderaan aan wie je wil dat je klacht behandelt. 

Lees onze klachtenprocedure. 

 

Naam en voornaam: _____________________________________________________ 

 

Adres: _________________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: ________________________________________________________ 

 

 

BETREFT (aankruisen wat van toepassing is): 

O de werking van het testcentrum 

O de begeleiding  

O   de beoordeling van competenties  

O   het niet naleven van de deontologische code 

O andere  

 

 

Gelieve de KLACHT, hieronder zo duidelijk mogelijk te OMSCHRIJVEN: 

Vermelden van: 

datum – feiten – argumenten - gevolgen – voorstel – vraag – ongenoegen – wens - 

... 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Wil je dat:  

o het testcentrum Limburg je klacht behandelt 

o de neutrale klachtenbehandelaar (Hivset) je klacht behandelt?  

 

HANDTEKENING en datum 

 

 

Voor het verwerken van jouw gegevens volgen wij Algemene Verordening Gegevensbescherming, dit kan je 

nalezen in onze privacyverklaring. 

 

MELDINGSFORMULIER KLACHT 
EVC KINDERBEGELEIDER 

SCHOOLGAANDE KINDEREN 

 

http://www.limburg.be/webfiles/kinderopvang/test_doc_91_privacyverklaring.pdf

