
INTAKEGESPREK KOMPLAYT

GEZINSGEGEVENS

KINDGEGEVENS

Naam/Achternaam:

 

 Jongen  Meisje 

Geboortedatum:                                                              BSN:

Nationaliteit:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon thuis:

Emailadres: 

BROER(TJES)/ ZUS(JES)

Naam    Achternaam     Geboortedatum

OUDER/VERZORGER 2

Naam/Achternaam:

Telefoon thuis:

Mobiel nummer:

Werkadres:

Beroep:

Telefoon werk:

BSN:

OUDER/VERZORGER 1

Naam/Achternaam:

Telefoon thuis:

Mobiel nummer:

Werkadres:

Beroep:

Telefoon werk:

BSN: 

Bellen bij nood als ouders niet bereikbaar zijn: 
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KARAKTER EN VOORKEUREN

1A. Kiest u de drie eigenschappen uit die het meest van toepassing zijn op uw kind:

 lief   gezellig  open   puur   intelligent

 vrolijk   doorzetter  creatief  humoristisch  rustig

 behulpzaam  uniek   eigenzinnig  scherp  eigen-wijs   

 dapper  netjes   actief   ontspannen  enthousiast

 anders namelijk:

1B. Mijn kind is dol op:

1C. Mijn kind houdt niet van:

1D. Tips voor Komplayt vanuit de ouder (bijvoorbeeld wijze van benaderen, 

handelen, reageren etc):
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HISTORIE

2A. Zijn er bijzondere gebeurtenissen geweest, die van invloed kunnen zijn op hoe

 uw kind zich voelt of gedraagt? 

 Nee

 Ja, namelijk: 

2B. Heeft uw kind al eerder gebruik gemaakt van kinderopvang? 
 

 nee (gaat u verder met vraag 2F)

 ja (gaat u verder met vraag 2C)

2C. Waarom is deze kinderopvang gestopt?

2D. Wat was erg prettig bij de kinderopvang?

2E. Wat was niet prettig bij de kinderopvang?

 

ERFELIJKHEID

2F. Komt er hoogbegaafdheid voor in de familie?  

 nee

 ja, namelijk bij  vader   moeder  opa   oma

 

 anders, namelijk: 

2G. Is er iemand  in de familie met:

Autisme   

 nee

 ja, namelijk bij  vader   moeder  opa   oma

 

 anders, namelijk: 
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ADD/ ADHD   

 

 nee

 ja, namelijk bij  vader   moeder  opa   oma

 

 anders namelijk:

 

Dyslexie   

 

 nee

 ja, namelijk bij  vader   moeder  opa   oma

 

 anders namelijk: 

OVERIG

2H. Belangrijke momenten uit de historie van uw kind die Komplayt moet weten:
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TAALONTWIKKELING

3A. Welke talen wordt er thuis met uw kind gesproken?

 Nederlands   Engels   Arabisch   Afrikaans

 Surinaams   Antiliaans   Anders, namelijk:

3B. Beschrijving taalontwikkeling van uw kind:

 

 mijn kind spreekt nog niet  losse woordjes   korte zinnetjes

 complexere zinnen   woordvervoegingen

3C. Belangrijke zaken die Komplayt moet weten omtrent de taalontwikkeling van uw kind:

3D. Vind u het prettig om zelf (kosteloos) Nederlandse les te krijgen? In deze lessen behandelen we  

de thema’s die uw kind krijgt aangeboden tijdens de opvang. De les vind ‘s avonds plaats op het 
kinderdagverblijf. Uiteraard wordt er discreet omgegaan met uw aanwezigheid.  
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VOEDING

4A. Kan uw kind zelfstandig eten/drinken? 

 ja     nee     bijna

4B. Wat lust uw kind absoluut niet? I(tussendoortjes, warme lunch,broodmaaltijd/beleg etc.)

4C. Wat drinkt uw kind absoluut niet?

4D. Heeft uw kind speciale aandacht nodig op het gebied van voeding/dieet? 

 nee

 ja, namelijk: 

4E. Hoe denkt u over snoep?

  

 principieel tegen, mag mijn kind nooit krijgen  met mate   prima

4F. Zijn er producten die uw kind wegens (geloofs)overtuiging niet binnen mag krijgen?

 nee

 ja, namelijk:

4G. Bijzonderheden rondom voeding:

4H. Bijzonderheden rondom het voedingsritueel:
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SLAPEN

5A. Uw kind slaapt:

 wel bij Komplayt

 

 niet bij Komplayt

5B. Brengt  uw  kind knuffels/speentje mee? 

 ja    nee

5C. Slaapt uw kind met slaapzak?

 ja    nee

5D. Uw kind slaapt thuis:

 op vaste tijden 

 als het moe is, het kind kan dit nog niet zelf aangeven

 

 als het moe is, het kind kan dit al zelf aangeven

 het kind slaapt niet meer overdag

5E. Signalen hoe het kind laat weten dat het moe is:

 concentratievermindering  minder flexibele houding  staren

 druk/gek gedrag   mopperig/geïrriteerd   huilen 

 rode wangen    temperatuurstijging   futloze houding

 schommelen    met spullen gooien     

 geen fysiek contact willen  fysiek contact zoeken (knuffelen / op schoot kruipen)

 anders, namelijk: 

   

5F. Rituelen thuis bij het slapen gaan:

5G. Afspraken / opmerkingen rondom het slapen:
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VERSCHONING 

6A. Is uw kind al zindelijk?

 ja (u kunt verder gaan met vraag 6E) 

 nee

 we zijn bezig met zindelijkheidstraining

6B. Wat is het ritueel thuis rondom verschonen?

 

6C. Heeft uw kind last van luieruitslag? 

 nee

 ja, de ouders gaan er als volgt mee om:

6D. Bijzonderheden tijdens het verschonen:

6E. Maat luier:

6F. Kan uw kind zelfstandig naar de wc 

 ja    nee
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SPEL 

7A. Kan uw kind zelfstandig spelen?

 nee

 ja, ongeveer                                     minuten

7B. Wat vindt uw kind leuk om te doen / waar speelt uw kind graag mee?

 

7C. Is uw kind gewend met andere kinderen te spelen?

 ja

 nee

 beetje

7D. Kan uw kind zich al aan afspraken houden?

 ja

 soms

 een beetje

 nee

7E. Opmerking omtrent spel:
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TROOSTEN

8A. Op welke manier uit uw kind verdriet?

 huilen     slaan/schoppen

 gillen/krijzen    terug trekken

 laat het niet blijken   op schoot kruipen

 op de grond liggen   anders, namelijk:

8B. Op welke manier uit uw kind boosheid/teleurstelling?

 huilen     slaan/schoppen

 gillen/krijzen    terug trekken

 laat het niet blijken   op schoot kruipen

 op de grond liggen   anders, namelijk:

8C. Wat is de beste manier om uw kind te troosten?

8D. Opmerking omtrent troosten:
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VERWACHTINGEN VAN U ALS OUDER

9A. Wat verwacht u van Komplayt?

9B. Wat zou u echt niet waarderen?

9C. Wat is belangrijk voor u bij de opvoeding van uw kind? 

11



MEDISCHE GEGEVENS

10A. Naam huisarts:

Telefoonnummer:

Naam tandarts:

Telefoonnummer:

 Ziektekostenverzekeraar

 Polisnummer:

10B. Inentingen:

Aankruisen wat van toepassing is

 Het gehele rijksvaccinatieprogramma wordt gevolgd door ouders

 

 Het rijksvaccinatieprogramma wordt gedeeltelijk gevolgd door ouders

 

 Het rijksvaccinatieprogramma wordt niet gevolgd door ouders

 

 Wij willen deze informatie niet delen

10C. Is er een allergie bekend bij uw kind?

 nee

 ja, namelijk: (vul de formulieren ‘anaflylaxie’’ en ‘allergie’ in)

10D. Heeft uw kind wel eens een koortsstuip gehad?

 nee

 ja (vul formulier ‘koortstuip’’ in)

10E. Heeft uw kind medicijnen nodig?

 nee

 ja (vul ‘het formulier ’overeenkomst toediening medicijnen’ in)

10F. Belangrijke medische gegevens:

12



OPHALEN

11A. Wie mag uw kind ophalen?

 vader       opa

 moeder      oma

 verzorger      familielid, namelijk:

 vriend(in), namelijk:     oppas, namelijk: 

Beschrijving van de personen:

11B. De ouder draagt er zorg voor dat Komplayt voorzien wordt van de foto mensen die het kind 

mogen ophalen. U kunt de foto zenden naar hallo@komplayt.nl

 akkoord 

11C. Bijzondere wensen bij het ophalen:

AANSLUITING TUSSEN THUIS EN KOMPLAYT

11D. Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk voor jonge kinderen is dat zij tijdens de opvang 

spullen van thuis kunnen zien, ruiken of horen. Daarom raden wij ouders aan ‘iets’ van thuis mee 
te geven. De ouder geeft het volgende mee:

 een fotoboekje met portretfoto’s van ouder(s)/verzorgers
  

 een shirt dat naar papa/mama/verzorger ruikt

 een knuffel die naar papa/mama/verzorger ruikt

 iets anders namelijk:

 ouders geven niets mee
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PLAATSING

12A. Wens datum plaatsing: 

   

12B.  Welke dag(en) wilt u uw kind brengen:

Tijden: van                      uur                         tot                           uur

12C. Ouder(s)/verzorger(s) zijn bekend met: 

 De huisregels  Pedagogisch beleidsplan     Veiligheid&gezondheidsplan 

 

 Privacy reglement Klachtenprocedure

12D. Gekoppeld aan mentor: 

MEENEMEN

De volgende spullen kunnen worden meegenomen naar Komplayt:

Reservekleding (romper/broek/sokken)

Slaapzak

Knuffel/doekje

Speen in spenenbakje

Laarzen

Sloffen

Zonnehoed/pet 

GOED OM TE WETEN OMTRENT KINDEROPVANGTOESLAG

U ontvangt in januari een jaaropgave van Komplayt

De Belastingdienst vraagt een LRK-nummer, deze vindt u op uw overeenkomst.

Vraagt u zo spoedig mogelijk kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan. 

Zij hebben gemiddeld 6 weken nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. 

Tot die tijd dient u de vergoeding voor te schieten. U krijgt de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht terug. 

Bent u te laat met aanvragen loopt u kans dat u kinderopvangtoeslag mis loopt. 

De Belastingdienst werkt met de gemeente, GGD en kinderdagverblijven samen om fraude te 

bestrijden. Komplayt is verplicht om uw gegevens door te geven aan de belastingdienst indien 

er een onderzoek plaatsvindt.  

14



TOESTEMMING

PRIVACY

13A. Heeft u er bezwaar tegen als van uw kind(eren ) fotomateriaal wordt gemaakt?

 Nee   Aleen met het bedrijftoestel    Ja

13B. Heeft u er bezwaar tegen als van uw kind(eren ) filmmateriaal wordt gemaakt? 

 Nee   Alleen met de bedrijfscamerea  Ja

13C. Mag visueel materiaal van uw kind gebruikt worden op onze website?

 

 Nee   Alleen onherkenbaar    Ja

 

13D. Mag visueel materiaal van uw kind gebruikt worden op social media?

 Nee   Alleen onherkenbaar    Ja

   

13E. Wilt u af en toe foto’s ontvangen van uw kind via WhatsApp?
 

 Nee   Ja  

 

13F.  Mogen foto’s van uw kind naar andere ouders van Komplayt verstuurd worden? 
Denk aan een speelsituatie waar meerdere kinderen tegelijk op staan.  

 

 Nee   Alleen onherkenbaar    Ja 

VERVOER

13G. Voor welke vormen van vervoer geeft u toestemming?

 Auto (Komplayt is verzekerd, heeft veiligheidsmiddelen en neemt de 
 verkeersveiligheid in acht)

 

 Wandelen

UITSTAPJES

13H. Geeft u toestemming voor kleine uitstapjes zoals een bibliotheekbezoek, naar de 
kinderboerderij, op avontuur in de supermarkt of nabijgelegen natuur etc?

 Nee     Ja    
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OUDERRECHT

KWALITEIT KOMPLAYT

Onze kwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd door de GGD in opdracht van de 

gemeente Amsterdam. Deze kwaliteitsmeting wordt vervat in een inspectierapport die u

kunt vinden op onze website en op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.  

OPZEGGEN

Het opzeggen van de opvang dient schriftelijk (mag per e-mail of post, geen WhatsApp) 

te gebeuren. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand.  

KLACHTEN

Als u klachten omtrent KOMPLAYT heeft kunt u het beste in eerste instantie contact opnemen 

met de medewerker waar de klacht betrekking op heeft. 

Lukt dit niet kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. 

Deze vindt u op onze website: www.komplayt.nl

Hierin staat onder andere dat u contact kunt opnemen met de interne vertrouwenspersoon 

van Komplayt.

Dit is Joyclyn Amankwah, u kunt haar bereiken middels joyclyn@komplayt.nl

U kunt zich ook wenden tot het bestuur. U bereikt hen via martin@komplayt.nl en amelie@komplayt.nl

U kunt met alle drie ook een afspraak maken voor een mondeling gesprek. 

Mocht u er desondanks niet uitkomen kunt u zich wenden tot de landelijke Geschillencommissie 

Kinderopvang.

Indien uw klacht gegrond is, is dit kosteloos. 

Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u op onze website.

Het aantal klachten en de aard van deze klachten vindt u ook op onze website. 

MEER INFORMATIE

BOiNK biedt ouders veel informatie over de kinderopvang. Onder andere over wet- en regelgeving. 

Bent u geïnteresseerd kunt u een bezoekje brengen aan hun website: www.boink.info

OUDERCOMMISSIE

Komplayt heeft een oudercommissie aan het opzetten. Een oudercommissie draagt enorm

bij aan de kwaliteit die wij als kinderopvang kunnen bieden. De oudercommissie heeft adviesrecht over 

belangrijke zaken, op deze manier kunnen ouders invloed uitoefenen op ons beleid. Tevens is de 

oudercommissie een punt waar andere ouders klachtenen vragen over de kinderopvang kwijt kunnen. 

Wij zoeken nog steeds leden. Wilt u zitting nemen in de oudercommissie dan zijn wij u erg dankbaar. 

U kunt u opgeven door aan de mentor aan te geven dat u zitting wilt nemen. 

De directie zal dan spoedig contact met u opnemen.

CORONA

U ontvangt tijdens dit gesprek het meest actuele coronaprotocol van de mentor.  
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OPMERKINGEN VANUIT OUDER:
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ONDERTEKENING

Ik heb de informatie van dit intakeformulier (18 pagina’s) gelezen en begrepen en ga 
hiermee akkoord. 

Plaats:
 

Datum: 

Naam Ouder(s)/verzorger:

Handtekening Ouder(s)/verzorger:

Naam beroepskracht:

Handtekening beroepskracht:  

Datum en tijd eerste oudergesprek (na circa 6 weken) :
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