
Rapportage klachtenregeling cliënten KomKids 2017. 
Domein Ouderrecht: Klachten en geschillen per 1 januari 2016   

(art 1.57b lid 2 sub e en f, 4 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen) 

 

Voorwoord  

Binnen KomKids verzorgen wij voor 2200 ouders de kinderopvang. In het kader van de Wet 

kinderopvang hebben wij een interne klachtenregeling opgesteld. Vanuit de HKZ certificering leggen 

we alles vast, analyseren wij dit jaarlijks op locatie niveau en op organisatie niveau met een 

vastgestelde frequentie en evalueren wij jaarlijks ook het instrument. Het beleid van KomKids is erop 

gericht de opvang van kinderen optimaal te laten plaatsvinden. We streven naar een hoge 

pedagogisch inhoudelijke kwaliteit. Het kan gebeuren dat er situaties zijn waarop ouders hun 

onvrede uiten/kritisch op zijn. Wij willen hier graag met ouders over in gesprek. Maar soms kan het 

voorkomen dat we niet altijd tegemoet kunnen komen aan de wens van de ouder, rekening houdend 

met de visie welke wij voor ogen hebben. Als we terugkijken dan zijn we trots op het kleine aantal 

klachten welke we hebben ontvangen in 2017 en mogen we zeggen dat we het goed doen. 

 

Beknopte beschrijving van de klachtenregeling inclusief de wijze waarop de ouders en 

oudercommissies zijn geïnformeerd over de klachtenregeling 

KomKids heeft zich voor de afhandeling van de klachten cliënten aangesloten bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang. Oudercommissies kunnen een geschil over de toepassing van het 

adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. De procedure klachten 

door ouders/verzorgers is opgenomen in het digitale kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek is 

ter inzage op alle locaties en wordt 1 keer per jaar door de locatiemanagers bij de oudercommissie 

onder de aandacht gebracht.   

 

De ouders/verzorgers worden geïnformeerd over het klachtenreglement via het kwaliteitsbeleid, 

hierin wordt verwezen naar de website van KomKids waarop het klachtenreglement terug te lezen is.   

 

De bestaande oudercommissies en centrale oudercommissie worden jaarlijks mondeling door de 

locatiemanagers (bij de oudercommissies) en de directeur (bij de centrale oudercommissie) van deze 

regeling op de hoogte gebracht. Nieuwe oudercommissies die nadien opgestart zijn, worden tijdens 

de introductiebijeenkomst geïnformeerd over deze regeling door de locatiemanager van de 

betrokken locatie.  

 

Jaarlijks maken de locaties een jaaranalyse van de registraties. Deze rapportages worden 

toegezonden aan de beleidsadviseur kwaliteit, die deze verwerkt tot een KomKids klachten 

jaarverslag, dat uiterlijk 1 juni aan de GGD wordt toegezonden door de beleidsadviseur kwaliteit. 

 

Eventuele conclusies en/of  verbeterpunten worden vastgesteld in het jaarlijkse management-review 

in samenwerking met het MT. De definitieve versie wordt  door de directeur besproken met de 

centrale oudercommissie en door de locatiemanagers besproken met de oudercommissies.  

 



De locatiemanager dient jaarlijks voor 1 mei de jaaranalyse in de Risicomonitor aan te hangen, zodat 

deze voor de GGD inzichtelijk is.   

 

De rapportage ( KomKids klachten jaarverslag) wordt uiterlijk 1 juni van het navolgende jaar 

aangeboden aan de GGD.  

 

Aantal en aard van de behandelde klachten per locatie 

KomKids bewaakt afwijkingen / klachten / (bijna) ongevallen / bedrijfsongevallen van ouders en 

personeel met betrekking tot de uitgevoerde dienstverleningen aan de hand van 

registratieformulieren. Deze formulieren worden gedurende het jaar door de medewerkers 

geregistreerd. Per locatie is door de locatiemanager een jaaranalyse gemaakt van de afwijkingen / 

klachten / (bijna) ongevallen / bedrijfsongevallen.  

 

De jaaranalyse wordt door de locatiemanager besproken met de oudercommissie van de locatie en 

eventuele verbeterpunten voor de locatie voor het komende jaar worden opgesteld en opgenomen 

in het jaaractieplan van de locatie. 

 

Door de beleidsadviseur kwaliteit wordt van al deze jaaranalyses een rapportage voor de gehele 

organisatie opgesteld. Deze rapportage wordt besproken tijdens de beoordeling van het 

kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij evt. verbeterpunten voor het komende jaar worden 

opgesteld. Deze rapportage en eventuele verbeterpunten worden besproken tijdens de daarna 

eerstvolgende vergadering met de COC van KomKids. 

 

Tijdens het management review wordt het instrument eveneens geëvalueerd.  

 

Gekeken naar de klachten, zijn binnen KomKids in 2017 de volgende aantallen geregistreerd met 

gradatie “Erg”:  

 

Wensboom:    geen klachten “Erg” 

ViolierKids:    geen klachten “Erg” 

Mirakel/Regenboog:   geen klachten “Erg” 

KlinkerKids:    1 klacht “Erg”  

Viola/Toverfluit :   geen klachten “Erg” 

Bellefleur:    geen klachten “Erg” 

Toekomst:    geen klachten “Erg” 

Dok/MaastuinKids:   geen klachten “Erg” 

Plantage:    geen klachten “Erg” 

Kekt:     1 klacht “Erg” 

De Kleine Machinist:   geen klachten “Erg” 

LifeKids:    geen klachten “Erg” 

Kidslocaties:    geen klachten “Erg’ 

IKC ’t Palet:    geen klachten “Erg” 

Informatiewinkel:   geen klachten “Erg” 

 

Binnen KomKids werken wij met de gradaties beperkt/gemiddeld/erg.  



Strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen bij klacht met gradatie 

“erg” 

 

Omschrijving klacht Kekt: 

d.d. 04-12-2017: Ouder heeft op 4 december 2017 haar zorgen besproken met de mentor van het 
kind. Ouder heeft aangegeven een gesprek te willen met de locatiemanager (LM). De mentor heeft 
daarop LM gebeld. LM heeft dezelfde dag om18:30 uur telefonisch contact gehad met ouder. Ouder 
wilde een officiële klacht ervan maken zodat alles op papier zou komen te staan. LM heeft het 
registratieformulier digitaal toegestuurd en ouder d.d. 7 december 2017 uitgenodigd voor een 
gesprek.  
 

d.d. 5-12-2017: Ouders hebben de klacht ingediend. Ouders maken zich zorgen om de sfeer op de 

BSO. Al langere tijd hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden waar kind zich niet veilig 

voelt. Ouders willen graag gesprek met de LM om e.e.a. te bespreken. 

 

d.d. 5-12-2017: De locatiemanager heeft het BSO team geïnformeerd over de klacht en heeft zij met 
het BSO team een overleg ingepland d.d. 12-01-2018. 
 

d.d. 7-12-2017: Het gesprek met de ouder heeft plaatsgevonden. Dit gesprek verliep heel goed. 

Ouder heeft verteld moeite te hebben met de wisselingen op de BSO betreft het personeel. LM heeft 

goed uit kunnen leggen waarom deze wisselingen plaatsvonden. Juist om de sfeer en het 

pedagogisch klimaat te verbeteren. LM is net op deze locatie aan het werk en zag dat er wat moest 

veranderen en heeft hiernaar gehandeld. De ouder zag op dat moment zeker positieve 

veranderingen, maar de sfeer op de BSO baarde haar toen nog zorgen. 

Naar aanleiding van het overleg tussen LM en het BSO team zijn de volgende maatregelen genomen: 

- Duidelijke afspraken zijn er gemaakt. Zij gaan middels het jaaractieplan de BSO verder 

aansturen. 

- Met de BSO kinderen is er gesproken over sfeer, gevoelens, waarden en normen. Hoe gaan 

we met elkaar om? Wat zijn de afspraken? 

- Het BSO team was niet compleet, veel inval en de vaste pedagogisch medewerkers hadden 

moeite met de groep draaien. LM heeft 3 nieuwe pedagogisch medewerkers aangenomen. 

Team is bijna compleet. Nieuwe pedagogisch medewerkers worden goed ingewerkt volgens 

het KomKids inwerkplan. 

- Elke groep maakt een duidelijke dagindeling. 

- Er is een afsprakenlijst. 

- Uitdagend programma voor kinderen. 

 

Bovenstaand wordt gewaarborgd door het pedagogisch klimaat terug te laten komen in de 

inhoudelijk overleggen en de LM heeft in januari 2018 het pedagogisch kenniscentrum laten langs 

komen om met het BSO team afspraken te maken. Ook de pedagogische schouw is een middel om 

dit te waarborgen. Ook in de OC vergaderingen is dit onderwerp 2x aan bod gekomen en ouders zijn 

erg tevreden over de genomen maatregelen en merken duidelijk verschil.  

De klacht is naar tevredenheid afgehandeld. 

 



Omschrijving klacht KlinkerKids: 

d.d. 6-03-2017: Ouder dient schriftelijk een klacht in.  

Haar kind heeft varkensvlees gegeten tijdens de vakantieopvang en mocht dat niet hebben vanwege 

geloof. Ouder heeft dit vernomen van haar kind zelf. Ouder heeft hierover navraag gedaan bij het 

kindercentrum en de betreffende pedagogisch medewerker (KlinkerKids) heeft aangegeven dat het 

kind geen varkensvlees heeft gegeten tijdens het uitstapje. Ouder heeft naar de betreffende locatie 

waar het uitstapje was, gebeld en daar bleek dat zij daar geen frikadel (halal/kip verkopen). De 

betreffende pedagogisch medewerker heeft hierover niet de waarheid gesproken. Het kind zit op 

BSO Bellefleur, maar was die dag bij de vakantieopvang bij het Mirakel. Tijdens de vakantie opvang 

waren BSO kinderen Mirakel/Regenboog en KlinkerKids samengevoegd. 

 

d.d. 3-03-2017 is bovenstaande gebeurd en heeft ouder gebeld naar Mirakel en naar de IW. Vanuit 

de IW is de klacht bij zowel de LM Mirakel als LM Bellefleur terecht gekomen. LM Bellefleur heeft 

gelijk ouder gebeld en hebben zij telefonisch contact gehad.  LM heeft ouder uitgenodigd voor een 

gesprek d.d. 6-03-2017.  

 

d.d. 6-03-2017: LM heeft gesprek met ouder gehad: LM heeft begrip getoond voor de boosheid van 
ouder. Dit had niet mogen gebeuren. (Met "dit" wordt bedoeld; Dat een pm-er heeft gelogen mbt 
het geven van varkensvlees) Ouder vond het fijn om even langs te mogen komen. LM heeft ouder 
verteld dat er vanuit Bellefleur een goede overdracht is geweest naar Mirakel.  Ook had ouder zelf  
’s ochtends nog tegen de pm-er op het Mirakel gezegd dat kind geen varkensvlees mocht. Dit had 
niet mogen gebeuren.  LM heeft met ouder gesproken over vertrouwen in KomKids medewerkers. 
Ouder was eerst ontzettend boos op Mirakel personeel en in het gesprek gaf ouder aan dat iedereen 
wel eens een foutje maakt en het kind het eten van varkensvlees ook erg interessant vindt. Buiten dit 
laatste heeft LM meerdere malen ouder verteld dat dit niet had mogen gebeuren. 
 

d.d. 7-03-2017 is er met het BSO team (van Mirakel/Regenboog en KlinkerKids)  een evaluatie 

voorjaarsvakantie geweest waarin er met elkaar gesproken is over dit incident. 

 

d.d. 9-03-2017 hebben de beide locatiemanagers (van Mirakel/Regenboog en KlinkerKids) een 

gesprek gehad met de betreffende pedagogisch medewerkers.  

 

Naar aanleiding van het overleg tussen de locatiemanagers en de pedagogisch medewerkers zijn de 

volgende maatregelen genomen: 

- Direct de LM inlichten als zo’n situatie zich voordoet. 

- In de bijzonderhedenlijst aanstrepen wie bijzonderheden heeft en zorg dragen voor het 

kloppen van de bijzonderhedenlijst. 

- Betreffende pedagogisch medewerker heeft een correctie hiervoor gehad. 

 

De klacht is naar tevredenheid afgehandeld. 

 

 

 

 

 



Aantal en aard van de door de Geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie 

In 2017 zijn er geen klachten vanuit ouders  of oudercommissies van KomKids ingediend bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang.  

 

Yde Dragstra 

directeur/bestuurder 

28  mei 2018 


