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Klachtenjaarverslag 2021 Koningskinderen 

In dit verslag vindt u informatie over de klachten die in het jaar 2021 door Koningskinderen zijn geregistreerd 

van alle opvangvormen (dagopvang en buitenschoolse opvang). 

Interne klachtenprocedure 

De interne klachtenprocedure is bedoeld voor klanten en oudercommissies van Koningskinderen en is te vinden 

op de website van Koningskinderen en het ouderportaal (Konnect). Ouders kunnen via het klachtenformulier 

hun klacht kenbaar maken. De klachtenfunctionaris neemt de klacht in ontvangst en stuurt indien nodig de 

klacht door naar de juiste persoon. Van daaruit wordt de klacht afgehandeld. Afhankelijk van de aard en inhoud 

van de klacht, wordt een onderzoek ingesteld. Zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na het indienen 

van de klacht, ontvangt de klager een schriftelijk onderbouwd oordeel m.b.t. de klacht en wordt beschreven 

welke eventuele verbetermaatregelen wij nemen/hebben genomen.  

De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de registratie van de klachten en stelt op basis hiervan, indien nodig, 

een openbaar jaarverslag klachten op. Deze wordt via het ouderportaal onder de aandacht gebracht bij de 

ouders. Tevens wordt deze vóór 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar gedeeld met de toezichthouder 

van de GGD.  

In totaal is er in 2021 één interne klacht geregistreerd.  

 
Externe klachtenprocedure 
In principe wordt eerst de interne klachtenprocedure doorlopen. Indien de persoon die de klacht indient niet 
tevreden is over de manier waarop wij de klacht hebben afgehandeld, kan deze terecht bij het Klachtenloket 
Kinderopvang of de Geschillencommissie. In uitzonderlijke situaties kan de interne klachtenafhandeling 
overgeslagen worden en kan de klacht direct bij de Geschillencommissie worden ingediend. Het Klachtenloket 
Kinderopvang/de Geschillencommissie zal vertellen aan welke voorwaarden de klacht dan moet voldoen.  
 
In 2021 zijn er geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie kinderopvang. In bijlage 1 is de 

´geschilvrij´brief van De Geschillencommissie opgenomen. 

 

Vestiging Berenpels KDV Bussum 

Datum  8 september 2021 

Omschrijving en aard klacht Kind heeft vlees gegeten terwijl kind vegetarisch is. 

Klacht gegrond Ja 

Getroffen maatregelen 9 september 2021: Onderzoek naar oorzaak door gesprekken met 

diverse betrokkenen. Betreffende medewerker is sinds begin 

september werkzaam bij Koningskinderen. Ten tijde van het eten deed 

de iPad het tijdelijk niet, waarna de iPad is herstart en er vervolgens 

per abuis niet meer in de iPad gekeken is naar wat kinderen wel/niet 

mochten eten. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende maatregelen 

genomen: 

- Overleg en plan van aanpak opgesteld met betreffende nieuwe 

medewerker. Medewerker maakt tijdelijk een overzicht van alle 

kinderen van de groep waarop te zien is wat kinderen wel/niet mogen. 

Dit is tevens te vinden in Konnect op de iPad. 

- In Konnect is een extra ´kindkenmerktype´ namelijk ´vegetarisch´ 

toegevoegd. Op deze manier kunnen medewerkers in een oogopslag 

zien welke aanwezige kinderen in een groep vegetarisch zijn.  

- Alle nieuwe medewerkers doorlopen voorafgaand aan hun eerste 

werkdag een e-learning module genaamd ´onboarding´. In deze 

module zal nog extra nadruk worden gelegd op hoe de bijzonderheden 

van de kinderen in te zien zijn in Konnect. Dit zal uiterlijk 17 

september 2021 gereed zijn. 

Klacht afgehandeld 9 september 2021: Bovenstaande maatregelen zijn telefonisch met 

ouder besproken. Ouder geeft aan tevreden te zijn met de genomen en 

de te nemen maatregelen. Klacht is hiermee afgerond. Op 10 

september 2021 heeft de ouder een schriftelijk en met redenen 

onderbouwd oordeel ontvangen. 

https://www.konings-kinderen.nl/klachtenprocedure/
https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
https://www.degeschillencommissie.nl/
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