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Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert DOK13 jaarlijks een openbaar verslag van 
de behandelde klachten. Het openbare jaarverslag wordt besproken met de oudercommissies van 
DOK13 en  naar de GGD gestuurd. In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de klachten die via 
de klachtenregelingen door ouders in 2015 zijn ingediend en is beschreven op welke wijze deze 
klachten afgehandeld zijn. 
 
DOK13 heeft een interne klachtenprocedure. Mocht een ouder niet tevreden zijn over de 
dienstverlening dan treedt in eerste instantie deze interne procedure in werking. Dat betekent dat 
een gebeurtenis of omstandigheid eerst besproken wordt met de direct betrokkene. Dit kan een 
pedagogisch medewerker zijn. De ervaring leert dat de meeste aandachtspunten op dit niveau al 
worden afgehandeld. Is dit echter niet het geval dan kan degene die de klacht heeft ingediend deze 
voorleggen aan de directeur. Klachten worden intern geregistreerd via intranet. 
 
Een ouder kan zich altijd rechtstreeks met zijn klacht melden bij de externe klachtencommissie. 
Mocht de interne klachtenprocedure geen oplossing bieden voor de ouder dan kan de externe 
klachtencommissie eveneens ingeschakeld worden. In 2010 heeft DOK13 zich aangesloten bij de 
landelijke Stichting Klachten Kinderopvang (sKK).  
 
In de verslagperiode heeft deze externe klachtencommissie geen enkele klacht over de 
dienstverlening van DOK13 in behandeling hoeven nemen. 
Wanneer een vraagstuk niet op een bevredigende wijze kan worden afgehandeld of wanneer een 
ouder dit wenst, dan kan de ouder zonder tussenkomst van DOK13 gebruik maken van de externe 
klachtenregeling: 
 
Waar de ouder met zijn of haar klacht terecht kan is afhankelijk van de aard en inhoud: 
 
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK) behandelt “pedagogische” klachten, klachten 
over de opvang of de verzorging van een kind. 
Geschillencommissie Kinderopvang is gericht op “zakelijke” klachten, zoals klachten van financiële 
of contractuele aard. 
Klachtenkamer Kinderopvang behandelt “medezeggenschaps-klachten”; klachten van een 
oudercommissie over de wijze waarop een organisatie omgaat met de wettelijk bepaalde 
medezeggenschap van ouders in de kinderopvang. 
 
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK) 
DOK13 heeft geen eigen klachtencommissie, maar maakt gebruik van de Stichting 
Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). sKK is een onafhankelijke, landelijk werkende organisatie 
met een centraal informatie- en meldpunt. Ouders van DOK13 kunnen schriftelijk een klacht indienen 
bij de sKK. 
 
sKK is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. 
en tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 0900-0400034 en per e-mail: 
info@klachtkinderopvang.nl. 
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sKK is een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt 
welke stappen genomen kunnen worden. 
Kinderopvanginstellingen uit het gehele land zijn aangesloten voor de externe klachtenbehandeling.  
(zie aansluitingen) 
Een klacht van ouders wordt behandeld door een klachtencommissie van 3 deskundigen met 
ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de herkomst van de klacht en de inhoud 
wordt een commissie samengesteld. 
Voor de namen van de commissieleden wordt doorverwezen naar www.klachtkinderopvang.nl.  
 
Indien ouders de stap maken om een klacht definitief in te dienen, wordt verzocht de klacht goed 
geformuleerd met onderbouwing op papier te zetten en dit schrijven met relevante informatie, 
voorzien van een handtekening, naar op te sturen naar sKK. (zie klachtenformulier) 
Bij ontvangst van de klacht krijgen de klager en de aangeklaagde instelling een ontvangstbevestiging 
met daarin vermeld dat de klacht door gestuurd is naar de ambtelijk secretaris en de voorzitter. Deze 
gaan dan beoordelen of de hele klacht ontvankelijk verklaard kan worden, of dat meer informatie 
nodig is of welk deel van een klacht ontvankelijk is. 
Als dit vastgesteld is krijgen de klager en aangeklaagde instelling hierover bericht en begint de 
procedure van hoor- en wederhoor. De procedure kan afgesloten worden met een hoorzitting, 
waarin beide partijen gehoord worden. 
Hierna brengt de commissie een schriftelijk advies uit. (zie klachtenreglement) 
 
Ouders worden geïnformeerd over de aansluiting van DOK13 bij de sKK in het intakegesprek, via 
posters en de website. 
 
Geschillencommissie Kinderopvang 
Ook bij de Geschillencommissie Kinderopvang kan de ouder een klacht schriftelijk indienen. Voordat 
de Geschillencommissie een klacht in behandeling neemt wordt nagegaan of de ouder de klacht ook 
bij DOK13 gemeld heeft.  
De Geschillenregeling en de nakomingsgarantie zijn opgenomen in de tekst van de Algemene 
Voorwaarden voor Kinderopvang, die van toepassing zijn op de opvangovereenkomsten van DOK13. 
 
Klachtenkamer Kinderopvang 
Het doel van de Klachtenkamer is het uitvoeren van de klachtenregeling die de sociale partners zijn 
overeengekomen in het Convenant Kwaliteit. Deze klachtenregeling heeft betrekking op geschillen 
tussen ondernemer en oudercommissie inzake de bevoegdheden van de oudercommissie, als 
bedoeld in artikel 60 van de Wet Kinderopvang. 
Een reglement voor de klachtenkamer kinderopvang is op 30 juni 2007 vastgesteld door de MO-
groep, Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang en BOinK (Belangenvereniging voor 
Ouders in de Kinderopvang). 
 
 

http://www.klachtkinderopvang.nl/aansluitingen.asp
http://www.klachtkinderopvang.nl/
http://www.klachtkinderopvang.nl/klachten.asp
http://www.klachtkinderopvang.nl/reglement.asp


 
 
 

 
 
Klachten in 2015 
In 2015 is door ouders geen gebruik gemaakt van één van de externe klachtenregelingen. Bij de 
   

Bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang, de Geschillencommissie Kinderopvang en de 
Klachtenkamer Kinderopvang zijn door ouders van DOK13 geen klachten ingediend. Zie ook de 
schriftelijke bevestiging van sKK: Klachtenvrij 2014. 
 
De jaarverslagen 2015 van de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang en de Klachtenkamer 
Kinderopvang zijn te downloaden van de website van sKK. 
 
In het verslagjaar is door ouders geen beroep gedaan op de interne klachten procedure.  
 
 


