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 Openbaar jaarverslag klachten 2016 Dynamo 

Peuteropvang en voorscholen 

Dit jaarverslag betreft de volgende locaties van Dynamo: 

 

peuteropvang De Meer 

peuteropvang De Meerbeer 

peuteropvang De Speelweide 

peuterschool Catharina 

peuterschool Dapper 

voorschool  De Ark 

voorschool Aldoende 

voorschool Amsteldorp  

voorschool Barbara 

voorschool BMS 

voorschool De Amstel 

voorschool De Carrousel 

voorschool De Kaap 

voorschool De Kraal 

voorschool Frankendael 

voorschool Ienie Mienie 

voorschool Kleine Beer/Regenboog 

voorschool Krekels 

voorschool Linnaeus 

voorschool Maas en Waal 

voorschool Nelson Mandela 

voorschool Oosterpark 

voorschool St. Lidwina 

voorschool Villa Fleur 

voorschool Vrijbuiter 

 

Vanaf 1 juli 2016 zijn de voorscholen van 

IJsterk onderdeel geworden van Dynamo. 

Het betreft: 

 

voorschool De Zeemeermin 

voorschool ’t Klavertje 

voorschool Poolster/Grote Beer 

voorschool De Kleine Plantage 

voorschool Herenmarkt 

voorschool De Bevers 

voorschool De Kraai/’t Hofje 

voorschool De Boomsspijker/Het Aapje 

voorschool De Speeltuin 

voorschool De Bron  

voorschool De Locomotief 

voorschool Ot en Sien 

voorschool Pippeloentje 

voorschool De Krokodil 

voorschool De Eilanden 

 

Klachtenreglement Dynamo 

Dynamo heeft een klachtenreglement voor alle klanten van Dynamo. In dit reglement staat de 

klachtenprocedure beschreven voor informele en formele klachten en voor een eventuele 

bezwaarprocedure.  

Het klachtenreglement van Dynamo is te vinden op de website van Dynamo (www.dynamo-

amsterdam.nl) en is aanwezig op alle locaties. De folder Klachten en suggesties is op alle 

locaties.  

Het klachtenreglement is voor iedereen bestemd die een klacht heeft over de organisatie of 

over een medewerker van Dynamo. Het klachtenreglement van Dynamo geldt voor alle 

afdelingen en alle klanten van Dynamo om eenduidigheid en uniformiteit te garanderen.  
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Zowel bij de behandeling als na afhandeling van een klacht geldt geheimhoudingsplicht voor 

medewerkers van Dynamo. Dynamo verwacht ook van klanten dat zij geheimhouding in acht 

nemen.  

Het klachtenreglement is in overeenstemming met de beroepsprocedures voor de binnen 

Dynamo werkzame disciplines en met de stedelijk afgesproken klachtencode voor organisaties 

voor maatschappelijke dienstverlening. 

 

Voor de medewerkers van Dynamo is een stroomschema opgesteld van het klachtenreglement, 

zodat zij in één oogopslag kunnen zien wat van hen wordt verwacht bij een klacht.  

 

 

 

 

 

De voorscholen die door IJsterk zijn overgedragen aan Dynamo werkten in 2016 met de hun 

bekende klachtregistratie en -afhandeling. Vanaf 2017 hanteren zij de klachtenregeling van 

Dynamo.  

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

Dynamo is per 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen.  

 

Klachten 2016 

In 2016 zijn er vijf klachten ingediend door ouders over de peuterzalen. 
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Klacht Locatie Afhandeling 

Klacht dat het lang duurt 

voordat ouder iets hoort over 

de plaatsing van zijn kind 

nvt Klant is uitgelegd hoe de 

plaatsingsprocedure (wachtlijst) 

werkt  

Kind zit onder kattenpoep na 

spelen in zandbak 

peuteropvang De 

Meerbeer 

Afrastering hek en bevestiging van 

het net aan de zandbak 

gerepareerd en opnieuw verzocht 

om rubberen tegels bij de glijbaan  

(buitenruimte is van 

kinderopvanglocatie) 

Kind wordt niet geplaatst op 

voorschool van voorkeur, de 

wachtlijst lijkt opeens langer 

te zijn 

voorschool De Amstel Uitgelegd wat plaatsingsregels zin 

voor doelgroepkinderen en 

broers/zussen. Kind kan een paar 

maanden later wel terecht op 

voorschool van voorkeur 

Klacht over afstoten van de 

renruimte 

voorschool Het Aapje/De 

Boomsspijker 

Overleg gevoerd met delegatie 

ouders, voorlopig kan nog gebruik 

gemaakt worden van de renruimte 

Klacht over beleid 

waterpokken 

voorschool Het Aapje/De 

Boomsspijker 

Ouders geïnformeerd dat er 

waterpokken heerst en wat de 

gevolgen kunnen zijn 

 

 

Klachten via Geschillencommissie in 2016 

In 2016 heeft de Geschillencommissie één klacht ontvangen over Dynamo. De klacht was 

ontstaan in de periode dat de betreffende voorschool nog niet onder Dynamo viel. Het betrof 

een klacht bij voorschool De Speeltuin over wisseling van pedagogisch medewerkers, de 

communicatie aan ouders hierover en over medezeggenschap (oudercommissie).  

De Geschillencommissie heeft een hoorzitting over de klacht georganiseerd en daarna de 

klacht ongegrond verklaard. Zie bijlage. 

  



Ontvangstdatum: 01-03-2017

INGEKOMEN 28 FEB. 2017

Stichting Dynamo Welzijn
postbus 93500
1090EA Amsterdam

de geschillencommissie

Den Haag, 22 februari 2017
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Geachte heer, mevrouw,

uw organisatie is aangesioIen Dij ae bescninencommissie Kinueropyang en reulerspeetzdieri. 1Fl uvv -
klachtenverslag moet u opnemen hoeveel geschillen er in 2016 tegen (vestigingen van) uw organisatie
zijn ingediend en wat het onderwerp van deze geschillen was. Deze informatie vindt u hieronder..

Tegen u als houder en/of uw vestigingen is in 2016 één geschil ingediend.

Vestiging:
De Speeltuin
Tweede weteringplantsoen 10
1017 ZD Amsterdam

Onderwerp geschil: Tarief.

Wat is een geschil?
Onder een geschil verstaan wij:

- een door een consument (ouder) of oudercommissie aan de geschillencommissie voorgelegde
klacht;

- een klacht waarbij verweer is gevraagd aan de kinderopvangorganisatie en waarbij de
indiener van de klacht voldeed aan de formele eisen die De Geschillencommissie stelt om een
klacht in behandeling te nemen.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang via
info©klachtenloket-kinderopvang.nlof 0900-1877 (20 cent/gesprek). Op www.klachtenloket-
kinderopvang.nl/ondernemers vindt u meer informatie over diverse onderwerpen, waaronder de
klachtenregeling en communicatie met ouders.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het Klachtenloket Kinderopvang,

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

, 'kl

de geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken

en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf cle,j - hen,H,r , •55!e s • , "


