
Kinderopvang KOOS 

1 ALGEMEEN 

Kinderopvang KOOS is als kinderopvangorganisatie altijd bezig met kwaliteit, deze willen wij waarborgen 

en waar mogelijk altijd verbeteren. Door een vragenlijst af te nemen bij ouders van kinderen die de 

opvang bezoeken, hopen wij in beeld te krijgen van waar onze sterke punten en ook aandachtspunten 

liggen. Dit hopen wij te kunnen implementeren in ons pedagogisch beleid en de werkplannen per 

locatie. Kinderopvang KOOS heeft een vragenlijst afgenomen bij ouders op alle vestigingen, zowel op 

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties als op het peuterwerk.  

 

In totaal zijn er 1400 mails verstuurd naar ouders. Ouders ontvingen per kind een mail van 

kinderopvang.tevreden.nl met een persoonlijke link naar de Quick Scan vragenlijst. Door op deze 

persoonlijke link te klikken konden ouders antwoord geven op 3 vragen met betrekking tot de opvang 

waar het kind gebruik van maakt. Er hebben 516 ouders hun reactie gegeven op de vragen. Voor de 

verschillende werkvormen is dit als volgt verdeeld: 36% kinderdagverblijf, 39% buitenschoolse opvang 

en 22% peuterwerk.  

2 RAPPORTCIJFER  

Kinderopvang KOOS krijgt van de 516 resultaten een gemiddeld cijfer van 7,9. Dit cijfer is gebaseerd op 

de cijfers die ouders geven voor verschillende deelaspecten die van belang zijn voor de opvang. Te 

weten: faciliteiten, flexibiliteit, informatieverstrekking, pedagogisch medewerkers, pedagogische 

vaardigheden en het pedagogisch beleid.  

 

De faciliteiten 8,2 

De flexibiliteit 7,5 

De informatieverstrekking 7,4 

De pedagogisch medewerkers 8,5 

De pedagogische vaardigheden 8 

Het pedagogisch beleid 7,8 

Totaal 7,9 

Tabel 1. Score Kinderopvang KOOS. 

 

In de tabel zijn de scores per onderdeel weergegeven. Uitschieter is het aspect pedagogisch 

medewerkers met een 8,5. Ouders zijn erg tevreden over de pedagogisch medewerkers en daarbij over 

de pedagogische vaardigheden. Ook de faciliteiten die de verschillende kindercentrums bieden wordt 

hoog gescoord. Onder het gemiddelde scoren het pedagogisch beleid, de flexibiliteit en de 

informatieverstrekking. Over de informatieverstrekking zijn ouders het minst tevreden. Dit kan gaan 

over de communicatie vanuit de organisatie, het kantoor of de pedagogisch medewerkers.  

 



Ouders vinden de pedagogisch medewerkers het belangrijkste aspect van het kindcentrum (62%). Als 

tweede worden de pedagogische vaardigheden genoemd. Met name bij de peuterspeelzalen geven 

ouders de belangrijkheid hiervan aan. De informatievoorziening wordt door ouders het laagst gescoord. 

Dit is een aandachtspunt voor de organisatie.  

 

Het allerbelangrijkste vinden ouder dat het kind zich op zijn gemak voelt. Dit komt het vaakst naar voren 

bij de algemene opmerkingen over de waardering van het kindcentrum. Uit het onderzoek blijkt dat 

ruim 94% van de kinderen met plezier naar de opvang gaat.  

Als tweede noemen ouders de goede omgang met de medewerkers als belangrijk. Dit geldt voor zowel 

het kind met de medewerkers als de ouders met de medewerkers. 

 

Wat betreft de aanbeveling aan andere ouders scoort KOOS gemiddeld een 8.2. 

 

3 ALGEMENE ERVARING 

Algemene strekking op alle vestigingen is gelijk; ouders zijn tevreden over het kindcentrum. Voor 

verschillende locaties worden specifieke kenmerken genoemd waar zij tevreden over zijn of wat juist 

een aandachtspunt is.  

Veel gemaakte opmerking wat als positief wordt ervaren is het contact met de medewerkers, zij zijn er 

voor zowel de kinderen als de ouders. Verschillende locaties scoren ook hoog op de faciliteiten. Een 

aantal locaties zijn nieuw en gesitueerd in een brede school. Dit maakt, met name voor de 

peuterspeelzaal kinderen, de overgang naar de basisschool prettig.  

Vervelend worden de vele wijzigingen op de groepen gevonden. De hoop wordt uitgesproken dat het nu 

wat stabieler is. Daarnaast wordt door ouders aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat er over 

wijzigingen gecommuniceerd word. Met behulp van het Ouderportaal, waar op verschillende 

vestigingen al mee wordt gewerkt, is er de verwachting dat dit verbeterd.  

Naast het jaarlijkse welbevinden, vinden ouders het belangrijk om ook tussendoor ingelicht te worden 

over de ontwikkeling van hun kind. Niet alleen de dagelijkse overdracht over wat er gedaan is die dag, 

maar hier mag ook aandacht worden geschonken aan de ontwikkeling.  

 


