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1. Ik ontvang geen berichten in de ouderapp. 
Wat vervelend dat u geen berichten ontvangt.  
Graag verzoeken wij u om contact op te nemen met klantbeheer zodat zij u verder kunnen helpen. 
(klantbeheer@kinderopvangkoos.nl of bel 0572 360185) 
 

2. Ik ontvang geen pop up notificatie bij nieuwe berichten van de 
groep. 

Wat vervelend dat u geen pop up notificatie ontvangt. 
Graag vragen wij u om het volgende te controleren op uw mobiele telefoon: 
 

Heeft de app de laatste versie? 
Heeft u een IPhone, controleer dan onderstaande instellingen 

- Wanneer u zoekt in de app store naar Koos, ziet u dan daar achter “open” staan of “bijwerken”? Dan 
heeft de app de laatste update niet gehad. 

Mocht de app niet de laatste update hebben gehad dan kan het zijn dat hierdoor de berichten niet 
binnenkomen. Graag de app bijwerken zodat alle functionaliteiten worden ondersteunt.  
 
Heeft u een Android, controleer dan onderstaande instellingen 

- Wanneer u in de Playstore zoekt naar Koos, ziet u hier dan achter staan “open” of staat hier 
“bijwerken”/”downloaden”? Dan heeft de app de laatste update niet gehad. 

Mocht de app niet de laatste update hebben gehad dan kan het zijn dat hierdoor de berichten niet 
binnenkomen. Graag de app bijwerken zodat alle functionaliteiten worden ondersteunt.  
 

Staan de instellingen goed? 
Hoeft de app niet bijwerkt te worden dan kunt u het volgende controleren 
Ga naar instellingen op u mobiele telefoon, zoek de app van Koos op en kies meldingen. Staat hier ingesteld dat 
meldingen zijn toegestaan? 
 
 

Wanneer bovenstaande niet werkt oplossingen niet werken 
Wanneer je bovenstaande stappen hebt doorlopen maar nog steeds geen pop up ontvangt bij nieuwe 
berichten kan het volgende wellicht helpen. 

- Verwijder de app via instellingen. Dit is belangrijk zodat ook de cash wordt verwijderd. 
- Download opnieuw de app 
- Log in op de app 

 
 
Mocht u alles hebben gecontroleerd en ontvangt u nog steeds geen pop up neem dan contact op met 
klantbeheer (klantbeheer@kinderopvangkoos.nl of bel 0572 360185) 
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3. Waar kan ik de medische gegevens van mijn kind(eren) invullen? 
Door in het beginscherm op de profielfoto te klikken van uw kind wordt de pagina “Profiel” geopend. 

 
 
 
In het tabblad Profiel zijn de gegevens van het kind zichtbaar. Door op de knop “Medische informatie” te 
klikken opent het scherm om allergieën, dieetwensen etc. in te vullen.  
Klik vervolgens op “opslaan” om de ingevulde gegevens op te slaan.  
De medewerkers zien deze nu terug in de tablet op de groep.  
 
Let op dat u bij wijzigingen deze ook wijzigt in de ouderapp. Medewerkers kunnen deze wijziging niet 
doorvoeren.  
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4. Wanneer wijzig ik de medische gegevens van mijn kinderen? 
Is er een verandering in de allergieën van uw kind of heeft u kind een allergie dan kunt u deze wijzigen op de 
volgende manier. 
 
Door in het beginscherm op de profielfoto te klikken van uw kind wordt de pagina “Profiel” geopend. 

 
 
 
In het tabblad Profiel zijn de gegevens van het kind zichtbaar. Door op de knop “Medische informatie” te 
klikken opent het scherm om allergieën, dieetwensen etc. in te vullen.  
Klik vervolgens op “opslaan” om de ingevulde gegevens op te slaan.  
De medewerkers zien deze nu terug in de tablet op de groep.  
 
 

5. Welke gegevens voer ik in bij mijn medische gegevens en 
waarom is dit zo belangrijk? 

Bij de medische gegevens van uw kind voert u allergieën, dieet wensen en medicijngebruik.  
Het is belangrijk dat dit wordt ingevuld en wordt bijgehouden, op deze manier is de medewerker altijd op de 
hoogte van de laatste wijzigingen.  
Heeft uw kind bijvoorbeeld een noten allergie, dan is het belangrijk om te vermelden dat uw kind dit heeft, 
maar ook waar de EpiPen ligt zodat de medewerkers zo snel mogelijk kunnen handelen wanneer dit nodig is.  
 

6. Ik kan niet meer inloggen in de ouderapp 
Vervelend dat u niet kan inloggen in onze ouderapp.  
Heeft u een activatielink gehad om de ouderapp te activeren?  
Wanneer u voor het eerst inlogt heeft u een activatielink nodig, deze ontvangt u automatisch wanneer uw kind 
bij ons naar de opvang gaat. Mocht u deze niet zien in uw mailbox controleer dan of deze niet in de spam 
terecht is gekomen in de map ongewenste mail.  
Wanneer u de activatielink niet heeft, kunt u contact opnemen met klantbeheer 
(klantbeheer@kinderopvangkoos.nl of bel 0572 360185) 
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Heeft u de app al geactiveerd maar kunt u niet meer inloggen dan kunt u contact opnemen met klantbeheer 
(klantbeheer@kinderopvangkoos.nl of bel 0572 360185) 
 

Ik heb via de mail een activatielink ontvangen maar deze werkt niet 
De activatielink is 48uur geldig. Wanneer u langer wacht met het activeren is het nodig om een nieuwe 
activatielink aan te vragen.  
Dit kan via klantbeheer (klantbeheer@kinderopvangkoos.nl) 
 
 

7. Waar kan ik de contactpersonen toevoegen in de ouderapp? 
Om contactpersonen toe te kunnen voegen kiest u in het menu voor “Contactpersonen”. 
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Hier kunt u door op het plus-teken te klikken een contactpersoon toevoegen.  
Contactpersonen die handig zijn om toe te voegen, zijn bijvoorbeeld personen die 
bij spoedgevallen gecontacteerd mogen worden. 
 
Alle contactpersonen kunnen worden bewerkt, behalve de tweede ouder. De 
tweede ouder kan alleen zelf zijn/haar gegevens aanpassen in zijn eigen account. 
Beide ouders kunnen dus inloggen in de ouderapp. 
 
Bij een contactpersoon kan worden aangeven of deze uw kind mag ophalen en/of 
het een noodgeval contactpersoon is. Dit kan aangepast worden door op de naam 
van de contactpersoon te klikken.  
Advies is om een foto toe te voegen zodat de medewerkers kunnen zien hoe de 
contactpersoon eruitziet en weten of uw kind door de juiste contactpersoon 
wordt opgehaald.  
 
 
 

 

8. Ik kan de gegevens van mijn partner niet wijzigen in de 
ouderapp. 

Beide ouders kunnen inloggen in de ouderapp. Gegevens van de ouders kan alleen de ouder zelf wijzigingen in 
zijn eigen account.  
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9. Flexuren die ik zie kloppen niet. 
In de ouderapp kunt u het huidige flexbudget terugzien.  
Dit is inzichtelijk in de planning.  
Door op de profielfoto van uw kind te klikken opent de planning. Wanneer u klikt op een dag wanneer opvang 
gewenst is, opent er een scherm, hierin staat “Flexbudget”. Dit is altijd het huidige budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Flexuren aanvragen, voor welke datum in de maand? 
De aanvragen voor flexdagen dienen voor de 15de van de voorafgaande maand te worden ingediend.  
Aanvragen die later komen, kunnen door de locatiemanager worden geweigerd aangezien er dan al een 
personeelsplanning is gemaakt.  
 
Bij het indienen van de aanvragen is het belangrijk om de volgorde van de maanden aan te houden. Dus 
bijvoorbeeld eerst januari aanvragen voor dat u dagen in februari aanvraagt. Het systeem pakt namelijk het 
oudste budget als eerst. Wanneer u dus eerst dagen in februari aanvraagt zal het systeem eerst het budget (als 
dit er nog is) opmaken van januari. Als u daarna pas januari aanvraagt is het budget al op, omdat dit is ingezet 
in februari.  
 
 

11. Flexuren aanvragen, aan welke bloktijden moet ik mij   houden?  
Bij aanvragen vanuit uw flexbudget moet u zich houden aan de bloktijden.  
Bij een hele dag zijn de bloktijden: 
7.00-10.00, 10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00 uur.  
 
Bij een BSO middag zijn de bloktijden: 
3 uur na sluiting schooltijd. Bijvoorbeeld: De school is om 15.00 uur uit, dan kunt u een aanvraag indienen van 
15.00-18.00 uur.  
Deze kunt u vervolgens verlengen met een uur. 
 
 
Bij het aanvragen is het mogelijk om het begin van de eerste bloktijd in te vullen en de eindtijd van het laatste 
gewenste blok. Bijvoorbeeld: 7.00-13.00u.  
 
Aanvragen die niet zijn ingediend volgens de bloktijden zullen worden geweigerd.  
 
 


