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Voorwoord 
 
Dit is het openbaar jaarverslag klachten 2016 van Kidswonderworld. Kidswonderworld biedt een breed 

scala aan opvang en activiteiten voor ruim 90 kinderen tussen tien weken en dertien jaar oud. In 2016 

verzorgde  de opvang van Kidswonderworld op 4 vestigingen in Rotterdam de opvang. Kidswonderworld  

had in 2016 de volgende locaties; Kinderopvang Dribbel, Kinderopvang De Wereld, Kinderopvang Het 

grote Rijk en de BSO De Batavier. 

Voor- en  vroegschoolse educatie maakt integraal deel  uit  van  de  opvang van  jonge  kinderen ook bij 

Kidswonderworld. Aanvullend biedt Kidswonderworld op verzoek opvoedingsondersteuning aan ouders. 

Kidswonderworld werkt op basis van de pedagogische visie dat elk kind uniek is, krachtig en nieuwsgierig. 

Een ontdekker, een uitvinder. Kinderen hebben de behoefte om op onderzoek uit te gaan en ervaringen uit te 

breiden. Elk kind doet dit op z’n eigen wijze en in z’n eigen tempo. Kinderen zijn van nature sociaal, ze 

zoeken contact met anderen. Want opgroeien doe je niet alleen, maar met de wereld om je heen. Ouders en 

pedagogisch medewerkers zijn elkaars partner in de opvoeding. 

 

Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert Kidswonderworld jaarlijks een openbaar verslag 

van de behandelde klachten. Dit openbare jaarverslag wordt besproken met de Oudercommissie van 

Kidswonderworld. Ook wordt het toegezonden aan GGD Rotterdam. In dit jaarverslag wordt een beeld 

gegeven van de klachten die in de periode van 01-01-2016 tot 31-12-2016 door ouders zijn ingediend en is 

beschreven op welke wijze deze klachten afgehandeld zijn. 

 

Vanuit de interne registraties blijkt dat er in de verslagperiode in totaal 10 klachten zijn ontvangen. Qua 

opvangsoort leverde de Kinderopvang in 2016 de meeste klachten op (zeven). Van de BSO kwamen er drie 

kalchten binnen. Van alle klachten betroffen er zes het pedagogisch handelen en de kwaliteit van zorg (incl. 

veiligheid binnen en buiten en voeding). De klachten zijn grotendeels tot tevredenheid van de klant 

afgehandeld. In een enkel geval leidde een klacht tot opzegging van de opvang. 

 

Kidswonderworld beschikt over interne klachtenregelingen voor ouders en voor oudercommissies. Een 

ouder kan zich ook rechtstreeks tot het Klachtenloket van de Geschillencommissie Kinderopvang wenden. 

Daarvan is blijkens de certificaten in de bijlage in 2016 geen gebruik gemaakt. De klachten- regelingen 

zoals van toepassing in 2016 worden in de drie volgende hoofdstukken beschreven. 
 

 
Interne klachtenregeling voor ouders, 2016 

 
Ouders kunnen gebruik maken van de interne klachtenregeling bij ieder ongenoegen of probleem, dat een 

ouder of kind heeft ten aanzien van de dienstverlening van Kidswonderworld en waarvoor de ouder en de 

direct betrokken medewerker(s) niet meteen een oplossing vinden. In de procedure “Klachtenbehandeling 

voor ouders bij Kidswonderworld” staat beschreven welke stappen worden gezet in de behandeling van het 

ongenoegen of probleem en op welke wijze de ouder een klacht kan indienen: 

 Wanneer een ouder een klacht heeft, wordt deze als eerste door de ouder(s) met de betrokken 

medewerker(s) besproken. Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden 

verholpen. 

 Komen de ouder(s) en de medewerker(s) er samen niet uit, dan kan een ouder contact opnemen met 

de coördinator van onze kindcentra. 

 Kan ook de betreffende coördinator kindcentra de klacht niet naar tevredenheid afhandelen, dan 

verwijst deze de ouder(s) door naar directeur van Kidswonderworld. Ouders kunnen de directeur bereiken 

via het hoofdkantoor. De directeur neemt de klacht dan in behandeling en probeert deze naar tevredenheid 

op te lossen. 

 

Deze interne procedure wordt altijd doorlopen alvorens het externe klachtenloket wordt ingeschakeld, tenzij 

dit onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de ouder(s) kan worden verwacht. Indien een 

klacht een vermoeden van kindermishandeling betreft, dan treedt de Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling in werking en wordt de procedure volgens de interne klachtenregeling afgesloten.
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Interne klachtenregeling voor Oudercommissies 
 
Naast de hiervoor genoemde interne klachtenregeling voor ouders heeft Kidswonderworld met de 

Oudercommissie een interne klachtenregeling afgesproken voor klachten over de wijze waarop 

Kidswonderworld omgaat met de wettelijke adviesbevoegdheden van de Oudercommissies. Deze interne 

procedure wordt altijd doorlopen alvorens het externe klachtenloket wordt ingeschakeld. Om een 

zorgvuldige behandeling van klachten van Oudercommissies te kunnen waarborgen, zijn de volgende 

stappen afgesproken: 

 Een klacht wordt schriftelijk gemeld bij de voorzitter van de oudercommissie van de betreffende locatie.     

De voorzitter van de oudercommissie informeert de directeur inzake de klacht en maakt een afspraak  ter  

bespreking  daarvan.  Ter  voorbereiding op  dit  gesprek  ontvangt  de  directeur een afschrift van de 

klacht. Hij/zij kan zich desgewenst extra laten informeren door de coördinator kindcentra. 

 De directeur en voorzitter van de oudercommissie bespreken de klacht, onderzoeken oplossingen 

en maken vervolgafspraken. Van dit overleg wordt een (beknopt) gespreksverslag gemaakt. 

 De gemaakte vervolgafspraken worden door de voorzitter van de oudercommissie besproken met 

de OC. De directeur informeert eventueel de coördinator en assistent leidinggevende van de 

betreffende kindcentra. 

 De vervolgafspraken worden uitgevoerd. Het afschrift van de klacht en het gespreksverslag 

worden gearchiveerd in het centraal archief van Kidswonderworld. 

 Kan de OC zich niet vinden in de gemaakte vervolgafspraken of is zij van mening dat deze niet 

naar behoren worden uitgevoerd, dan kan zij haar klacht voorleggen aan het Klachtenloket 

Kinderopvang van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en volgt een 

externe klachtenprocedure. 

 

Ouders worden geïnformeerd over het bestaan van de interne klachtenregelingen in de digitale welkoms 

map die alle ouders bij inschrijving ontvangen en via de website. Ouders kunnen op de website ook de 

klachten procedure downloaden. Hierin is informatie opgenomen over de wijze waarop klachten van 

ouders behandeld worden. Tijdens het kennismakingsgesprek, voorafgaand aan de start van de opvang, 

ontvangen ouders mondelinge informatie over de interne klachtenregeling. Bij wijzigingen van regels en 

regelgeving worden alle ouders schriftelijk door de directie van Kidswonderworld geïnformeerd. 
 

 

Externe klachtenregeling 

 
Wanneer een klacht niet op een voor de ouder bevredigende wijze kan worden afgehandeld of wanneer 

gegeven de omstandigheden redelijkerwijs niet van een ouder kan worden verwacht dat deze een klacht 

met Kidswonderworld bespreekt, dan kan de ouder gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang 

van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klachten kunnen daar alleen schriftelijk 

worden ingediend. Voordat de Geschillencommissie een klacht in behandeling neemt, wordt nagegaan of 

de ouder de klacht ook bij Kidswonderworld gemeld heeft. De Geschillenregeling en de nakomingsgarantie 

zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang, die van toepassing zijn op de 

opvangovereenkomsten van Kidswonderworld. De Algemene Voorwaarden kunnen op de website van 

Kidswonderworld worden gedownload.
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Wijziging interne klachtenregeling voor ouders in 2017 
 
In het kader van artikel 1.57b van de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen (van kracht geworden per 1 

januari 2016) heeft Kidswonderworld de interne klachtenregeling voor ouders aangescherpt. Er wordt nu 

explicieter onderscheid gemaakt tussen: 

(1)  mondeling overleg naar aanleiding van ongenoegen of een probleem (het zogeheten voortraject voor 

een klacht) en 

(2)  een klacht: een formeel kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of een 

bejegening die de klager in het contact met Kidswonderworld heeft ervaren. 

 

De stappen zijn: 

 Wanneer een ouder ongenoegen ervaart of een probleem constateert, neemt de ouder hierover zo 

spoedig mogelijk contact op met de medewerker op de groep. 

 Komen de ouder en de medewerker niet samen tot een oplossing, dan neemt de meewerkend 

coördinator of assistent leidinggevende op de locatie de afhandeling over.  

 Indien dit gesprek niet tot een oplossing leidt, bespreekt de ouder het ongenoegen of probleem met 

de directeur van Kidswonderworld.  

 

 Ook kan de ouder schriftelijk een klacht indienen bij de directie op het hoofdkantoor. De uiterste 

termijn voor het indienen is twee maanden na het ontstaan van de klacht. Kidswonderworld stelt 

naar aanleiding van de klacht een onderzoek in, houdt de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van 

het verloop daarvan en verstrekt de ouder uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht een 

schriftelijk en met redenen omkleed oordeel. 

 

Deze interne procedure wordt altijd doorlopen alvorens het externe klachtenloket wordt ingeschakeld, 

tenzij dit onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de ouder(s) kan worden verwacht. 

 

Indien een klacht een vermoeden van kindermishandeling betreft, dan treedt de Meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling in werking en wordt de procedure van de interne klachtenregeling afgesloten. 

 

De klachtenregeling is beschreven in de gewijzigde procedure “Klachtenbehandeling voor ouders bij 

Kidswonderworld”. Ouders kunnen de procedure downloaden van de website van Kidswonderworld.
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Klachten in verslag periode 
 
Uit de interne registratie van klachten van klanten blijkt dat er in 2016 in totaal 10 klachten van alle 

locaties via de interne klachtenregeling werden ontvangen. In het jaarverslag van 2015 zijn slechts 4 

klachten mbt Pedagogisch handelen, kwaliteit van zorg (incl. veiligheid binnen en buiten en voeding) 

opgenomen in het jaarverslag. Per abuis zijn de klachten over financiële afwikkeling niet vermeld. Veel 

van deze klachten hadden betrekking op de afwikkeling van facturatie door de overgang naar Debicare. 

Vanwege het niet vermelden is daarom een verdeling van klachten van 2016 t.o.v 2015 opgenomen in dit 

verslag. 

 

Figuur 1 Laat de verdeling van de klachten, naar de opvangvormen zien. 

 

Alle ontvangen klachten zijn in behandeling genomen. De afhandeling ervan is inmiddels afgerond.  

De verdeling van de klachten, naar de opvangvormen, ziet er als volgt uit: 
 

 

 

 2015 2016 

KDV 3 6 

BSO 1 3 

Financien 7 0 

Extern 0 1 

Totaal 11 10 
 

Figuur 1: Verdeling klachten van klanten per opvangsoort, van 2015 en 2016 

 
* NB Klachten over Debicare en Financiën zijn apart benoemd (niet onderverdeeld onder soort opvang).

0 2 4 6 8 10 12

2015

2016

KDV

BSO

Financien

Extern

Verdeling van  Klanten per opvangsoort



 
  

6 
Openbaar jaarverslag klachten 2016 Kidswonderworld versie 30-05-2017 

 

In tabel 2 zijn de klachten die in 2016 via de interne klachtenregeling werden ontvangen 
vergeleken met de in 2015 ontvangen klachten, naar aantallen per aandachtsgebied. 

 
 

Klacht naar aandachtsgebied en aard Aantal in 2015 Aantal in 2016 
Pedagogisch handelen, kwaliteit van zorg (incl. veiligheid binnen en 
buiten en voeding) 

  

Veiligheid 3 2 

Activiteitenprogramma (tijdens vakantie)  3 

Aanwezigheid van voedsel met gluten in de buurt van kind met glutenallergie  1 
Grensoverschrijdend gedrag van een pedagogisch medewerker   1 

Totaal 4 7 

Financiële administratie en afwikkeling   
Vervroegen van de incassodatum 4  
Facturering 2  
Fout bij overzetten naar Debicare: per abuis te weinig in rekening gebracht 1  

Totaal 7 0 

   
Communicatie, bejegening en/of bereikbaarheid   

Gebrek aan communicatie over wisselend invalpersoneel, ziekte en verandering op 
de groep 

 1 
Totaal 

0 
1 

Anders   
Overlast omwonenden van gillende kinderen buiten   1 

Te weinig ontwikkelings gericht speelgoed  1 
Totaal 0 2 

   

Totaal              11 10 

 
Tabel 2: indeling van de klachten  naar aandachtsgebied 
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Waar hadden de klachten betrekking op? 
 
Pedagogisch handelen, kwaliteit van zorg (incl. veiligheid binnen en buiten en voeding)  
Twee klachten met betrekking tot veiligheid betroffen de hygiëne. Een klant gaf aan dat zij vond dat er niet 

tijdig verschoond werd, waardoor haar baby luieruitslag kregen. Een andere klant vond het niet kunnen dat 

een medewerker een likje nam van het ijsje van haar kind. Een andere klacht had betrekking op een gluten 

allergie van een kind welke was doorgegeven en de medewerker had bij wisseling van de dienst dit niet 

doorgegeven aan haar collega.   Deze klachten zijn besproken met de betreffende medewerkers en de 

werkinstructies zijn nogmaals aangescherpt. 

De drie klachten over het activiteitenaanbod hadden betrekking op een door de ouders ervaren veelheid aan 

knutselactiviteiten en gebrek aan buitenactiviteiten op de BSO. In reactie is op de locatie meer aandacht 

gegeven aan het uitwerken van activiteiten thema’s en communicatie over de verschillende activiteiten naar 

de ouders. In een geval bleken de kinderen zelf vaak de voorkeur te geven aan vrij binnen spelen. De 

melding van grens overschrijdend gedrag had betrekking op vermoeden van kindermishandeling. Deze 

klacht is via de procedure Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling afgehandeld. 
 

 

    Communicatie, bejegening en/of bereikbaarheid 

Een klacht over wisselende gezichten op een groep, onder meer veroorzaakt door ziekte, en onvoldoende 

bezetting, is opgelost door toevoeging van een extra teamlid aan de formatie. Ook is nogmaals goed 

gekeken naar de indeling van de groepen en is er een evenwichtigere samenstelling van het aantal jongens 

en meisjes op de groepen gemaakt. Met medewerkers is nogmaals gekeken naar de communicatie bij 

overdracht. 

 
 

Anders 
Een ouder was teleurgesteld over het aanbod van speelgoed van de opvanglocatie van haar kind, in 

vergelijking met een locatie waar het kind eerder was opgevangen. In overleg met ouder is veel meer 

ontwikkelingsgericht materiaal aangeschaft.  Aanvullend werd in 2016 een klacht ontvangen van een 

omwonende van een van de locaties, die overlast ondervond van het gillen van de kinderen bij het 

buitenspelen. Dit is naar tevredenheid van alle partijen opgelost door in kleinere groepen naar buiten te 

gaan en de kinderen aan te spreken op hun gedrag.
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Figuur 3: Verdeling van de klachten in 2016 naar locatie. 

 

 

In alle gevallen is mondeling en/of schriftelijk contact met de betreffende ouder(s) opgenomen. In overleg 

is gezocht naar oplossingen of zijn maatregelen getroffen. Daarmee kon het merendeel van de klachten 

naar tevredenheid binnen de interne klachtenregeling worden afgehandeld. Eén niet- verholpen klacht 

betrof de melding van mogelijk geval van kindermishandeling door een medewerker.  

Deze klacht is in eerste instantie via de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking 

gezet. Door de directie van Kidswonderworld is aangifte van laster gedaan bij de politie, omdat na 

onderzoek bleek dat de door ouder gedane klacht ingegeven werd door een betalingsachterstand. Deze 

klacht leidde tot opzegging van de opvang in 2017 

 

In 2016 is door ouders uitsluitend gebruik gemaakt van de interne klachtenregelingen. Blijkens het 

certificaten van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn daar door klanten geen 

klachten over Kidswonderworld ingediend (zie bijlage 1). 
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Tot slot 
 

De klachtenregelingen waarborgen een zorgvuldige afhandeling van klachten van ouders.  De in overleg 

met de klanten gekozen oplossingen en getroffen maatregelen dragen bij aan de ontwikkeling en 

verbetering van de dienstverlening van Kidswonderworld. 

Meer informatie over de genoemde klachtenregelingen is te vinden op de volgende websites:  

Kidswonderworld                               :    www.Kidswonderworld.nl 

Klachtenloket kinderopvang               :   www.klachtenloket-kinderopvang.nl 

Geschillencommissie Kinderopvang  :   https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

http://www.kidswonderworld.nl/
http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/
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