
Rapportage klachtenregeling cliënten KomKids 2018/2019 (maart 2018 t/m april 2019). 

Domein Ouderrecht: Klachten en geschillen per 1 januari 2016   
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 
 
Voorwoord  
Binnen KomKids verzorgen wij voor ongeveer 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. Dit gebeurt binnen KomKids 
niet per kalenderjaar, maar loopt volgens de jaarplanning meetinstrumenten t.b.v. ons KMS 
(kwaliteitsmanagementsysteem). De periode loopt dan altijd van maart voorgaande jaar t/m april 
huidige jaar. 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 (totaal 20 KomKids breed) welke we hebben ontvangen in 
2018/2019 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 de jaarlijkse tijdens de 
beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem 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 klachtenregeling cliënten (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 de beoordeling van het 
kwaliteitsmanagementsysteem wordt het instrument eveneens geëvalueerd.  
 
Binnen KomKids werken wij met de gradaties beperkt/gemiddeld/erg. Gekeken naar de klachten, zijn 
binnen KomKids in 2018/2019 de volgende aantallen geregistreerd met gradatie “Erg”:  
 
Wensboom:     geen klachten “Erg” 
ViolierKids:     geen klachten “Erg” 
Mirakel/Regenboog:    geen klachten “Erg” 
KlinkerKids:      geen klachten “Erg” 
Viola/Toverfluit :    1 klacht “Erg” 
Bellefleur:     geen klachten “Erg” 
Toekomst/Wieken/Ziezo:   geen klachten “Erg” 
Dok/MaastuinKids/Willibordus:   1 klacht “Erg” 
Plantage:     geen klachten “Erg” 
Kekt:      geen klachten “Erg”  
De Kleine Machinist:    geen klachten “Erg” 
Kidslocaties:     geen klachten “Erg’ 
IKC ’t Palet:     1 klacht “Erg” 
Informatiewinkel:    geen klachten “Erg” 
 



Strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen bij klacht met gradatie 
“Erg” 
 
Omschrijving klacht Dok:   
d.d. 31-08-2018: Ouder wordt (achteraf ten onrechte) geweigerd haar kind op te halen van de 
dagopvang. Dit is gebaseerd op een document welke in bezit is van het kindercentrum. Ouder geeft 
aan dat het document niet rechtsgeldig is, omdat het is opgesteld door de advocaat en niet door de 
rechtbank zelf.  
Ouder stelt zelf een ander document te hebben, deze staat op de telefoon maar ligt in de auto. De 
ouder wordt verzocht de telefoon te halen om het document in te kunnen zien, maar stellen dat het 
kind in het kindercentrum moet blijven. Ouder wordt hierover boos, pedagogisch medewerker 
probeert ouder te kalmeren, ouder benadert pedagogisch medewerker fysiek en ouder loopt met 
kind weg uit het kindcentrum, medewerkers kunnen ouder niet verder tegenhouden. 
In de tussentijd van het gesprek met deze ouder heeft de locatiemanager de andere ouder gebeld. Er 
wordt op verzoek van deze ouder niet naar de politie gebeld. Uiteindelijk heeft deze ouder toch zelf 
de politie gebeld en is de politie langsgekomen op de locatie.   
 
De ouder welke is vertrokken met het kind heeft onderweg telefonisch contact opgenomen met de 
locatiemanager van het kindercentrum en aangegeven een klacht te willen indienen over de 
handelswijze van locatiemanager en pedagogisch medewerkers. 
 
d.d. 03-09-2018: De (geweigerde) ouder dient een schriftelijke klacht in. Ouder verwijt de locatie 
onterecht handelen omdat de brief die in bezit is, niet rechtsgeldig zou zijn. 
 
d.d. 20-09-2018: De locatiemanager heeft een gesprek gehad met de (geweigerde) ouder om het 
incident te bespreken. Locatiemanager heeft aangegeven dat er inderdaad verkeerd gehandeld is 
door de medewerkers van het kindcentrum en locatiemanager aangezien ouder niet uit het gezag 
ontheven is. Locatiemanager erkent dat de brief die zij in bezit hebben niet rechtsgeldig is voor het 
weigeren van ouder, maar dat hier sprake is van een verkeerde interpretatie, de klacht is wat dat 
betreft gegrond. 
Ouder heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn. Ouder biedt excuses aan voor het fysiek 
benaderen van de pedagogisch medewerker toen ouder werd tegengehouden om kindercentrum 
met het kind te verlaten.  
Er wordt afgesproken dat in het vervolg ouder altijd het kind mag komen halen ook al geeft andere 
ouder hier geen toestemming voor. Het geschil tussen beide ouders zullen zij onderling moeten 
oplossen.  Het gesprek wordt positief afgesloten en betreffende ouder geeft aan dat de klacht 
afgehandeld is. 
 
De klacht is naar tevredenheid afgehandeld. 
 



Omschrijving klacht IKC ‘t Palet: 
d.d. 22-02-2019: Pedagogisch medewerker is tijdens een uitje naar een dichtbijgelegen speeltuin op 
de terugweg 1 van de kinderen tijdelijk kwijt geweest. De pedagogisch medewerker kwam hier net 
achter toen een meneer met het kind achter het hek van het schoolplein stond. Het kindje was 
blijven hangen in de Hoogstraat, waarschijnlijk kijkend naar iets. De pedagogisch medewerker is 
vervolgens vergeten dit over te dragen aan haar collega, die haar dienst overnam. Tevens heeft de 
pedagogisch medewerker niet de ouders zelf gebeld om dit voorval aan hen door te geven. De 
moeder van het kind heeft dit zelf van het kind moeten vernemen toen het kind opgehaald was van 
de BSO. 
 
Vermoedelijke oorzaak: De pedagogisch medewerker was in de stad afgeleid omdat 3 kinderen niet 
naar haar luisterden en het laatste stuk vooruit gingen rennen. Ze liep daar snel achteraan met 2 
kinderen aan de hand zonder te controleren dat ze alle kinderen had. Het betreffende kind is zo 
achtergebleven in de Hoogstraat. De pedagogisch medewerker was zich pas later bewust van de 
ernst van de situatie. Ze geeft aan er niet helemaal bij te zijn met haar hoofd vanwege een sterfgeval 
in haar familie. Ze had niet aangegeven dat ze er zodanig door afgeleid was dat ze haar werk niet 
naar behoren kon verrichten. Ze had de keuze kunnen maken om, ondanks het vakantieprogramma 
van die dag, op locatie te blijven waar gelegenheid is om terug te vallen op collega`s van de HDO. 
 
Naar aanleiding van deze klacht zijn de volgende maatregelen/acties genomen: 

 LM (locatiemanager) heeft tweemaal telefonisch contact met moeder gehad.  
 LM heeft de directie van het incident op de hoogte gesteld.  
 LM heeft personeelszaken van het incident op de hoogte gesteld.  
 De medewerker heeft een officiële waarschuwing gehad.  
 De medewerker heeft 3 dagen thuis mogen overdenken welke gevolgen dit  

had kunnen hebben en om de beleidstukken te bestuderen.  
 Er is een extra TB (teambegeleiding) ingepland met het BSO team om de situatie door te  

bespreken en te evalueren. Dit is gebeurd d.d. 14-03-2019. De pedagogisch medewerker 
heeft verteld wat er is gebeurd. Met het gehele team hebben zij hierover gesproken en 
besproken hoe dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. En ook is besproken wat het 
te volgen beleid hierin is. 

 Er is een gesprek met ouders, pedagogisch medewerker en locatiemanager geweest. Dit is 
geweest d.d. 19-03-2019. Ouders hebben hun verhaal kunnen doen, hoe zij het ervaren 
hebben, waar zij tegenaan gelopen zijn. Pedagogisch medewerker heeft haar verhaal gedaan 
naar ouders. De opgelegde maatregelen zijn besproken, ook is besproken hoe deze situatie 
volgens het beleid opgepakt had moeten worden. Stukje beschaamd vertrouwen is met 
ouders besproken. Registratieformulier is met ouders doorgenomen en getekend.  

 Moeder wil voorlopig niet dat deze medewerker als vaste pedagogisch medewerker op 
dezelfde groep als haar zoontje werkzaam is. In samenspraak met ouders is kind naar andere 
groep overgeplaatst. Op sommige dagen is dit niet haalbaar, i.v.m. samenvoegen, op bso plus 
dagen en in vakanties. Dit is ook nodig om de vertrouwensband een kans te kunnen geven te 
herstellen. Ouders konden zich hierin vinden en heeft inmiddels ook al een aantal keer 
plaatsgevonden. 

 
De klacht is naar tevredenheid afgehandeld. 



Omschrijving klacht Viola: 
d.d. 30 januari 2019: Heeft er een ongeval plaats gevonden. Beide pedagogisch medewerkers waren 
aanwezig in de groep en zaten met de kinderen aan tafel. Een kind doet het hekje van het podium 
dicht waarbij het vingertje van een ander kind er onder zat. Dit was scherp waardoor er een wond is 
ontstaan. Ouders zijn meteen gebeld en zijn met moeder naar het ziekenhuis gegaan. 
 
Week van 4 februari 2019: Er is contact met moeder geweest over hoe het gaat met het kindje. Er is 
een kaart gestuurd namens Viola. Het kindje is niet gekomen naar de opvang. 
 
d.d. 9 februari 2019: Ouders zijn langs geweest, vader was wel erg benieuwd hoe dit was gebeurd en 
wilde zien waar dit gebeurd is. Pedagogisch medewerker heeft ouders gerust proberen te stellen en 
het vertrouwen terug te winnen. 
 
d.d. 12 februari 2019: Moeder heeft een mail gestuurd met een klacht. 
Ouder is meteen gebeld en uitgenodigd voor een gesprek. Dezelfde middag is er een gesprek 
geweest. Er is gesproken over de hekjes. De hekjes zien de ouders liever niet. Er is gesproken 
waarvoor de hekjes dienen en afgesproken dat deze niet meer door kinderen zelf gebruikt mogen 
worden, alleen door de pedagogisch medewerkers zelf. Daarnaast is gesproken over het vertrouwen 
van de ouders in Viola. Het gesprek is goed afgerond. 
 
d.d. 14 februari 2019: Met de pedagogisch medewerkers van de groep is de inhoud van het gesprek 
met de ouders besproken. Het liefst willen zij dat het kind in de eigen groep wordt opgevangen, maar 
i.v.m. de aantallen in de ochtend worden de groepen samengevoegd, daarna wel z.s.m. naar de eigen 
groep. De afspraak is gemaakt dat kinderen niet zelf het hekje mogen bedienen, deze staan dus in de 
keuken i.p.v. los in de groep.  
 
De klacht is naar tevredenheid afgehandeld. 
 
 
 
Aantal en aard van de door de Geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie 
In 2018 zijn er geen klachten vanuit ouders  of oudercommissies van KomKids ingediend bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang.  
 
Een klacht welke heeft plaatsgevonden in 2018 bij het Mirakel is in 2019 ingediend bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang. Deze klacht is ook afgehandeld. Deze klacht zal in het jaarverslag 
2019 van de Geschillencommissie naar voren komen.  
 
 
Yde Dragstra 
directeur/bestuurder 
27 mei 2019 


