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1.   Terugblik over het jaar 2015 van de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 

 

 

Hierbij treft u het jaarverslag van onze Stichting aan over 2015.  

 

Als eerste gaat mijn dank uit naar de leidsters en diverse vrijwilligers die het werk van 

onze Stichting uitvoeren en mogelijk maken.  Uiteraard geldt dat ook voor de collega 

bestuursleden en directeur Patty van der Voort.   

 

Patty en leidster Monique vierden begin 2015 hun 30 jarig jubileum bij de Stichting 

Kinderspeelzaal Voorschoten. Zo’n jubileum bevestigt loyaliteit en daar zijn wij hen 

dankbaar voor.  

 

In financieel opzicht was het een goed jaar. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een 

betere bezetting op de zalen. De hogere ouderbijdrage die hierdoor kon worden 

gerealiseerd zorgde voor een positief exploitatieresultaat.  

 

Terugkijkend dus een relatief rustig jaar, maar naar de toekomst toe is dat 'de schijn 

die bedriegt'  

 

De komst van de Harmonisatiewet, waarbij het werk van  Kinderopvang organisaties en 

Peuterspeelzalen meer in elkaar schuiven, geeft het bestuur voldoende reden om zich te 

oriënteren op de toekomst.  

 

Wij denken na over de wijze waarop, binnen de Harmonisatiewet, het werk van onze 

Stichting het beste vorm kan krijgen. Daarbij is het van belang dat onze specifieke 

werkvorm en hoge kwaliteit, die wij al jaren waarborgen, zo goed mogelijk behouden 

blijft.  

 

Wij houden u op de hoogte.  

 

Jos Pinkse, voorzitter 

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 
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2. Jaaroverzicht 

 

Inleiding.  
De peutergroepen worden door 16 peuters per ochtend bezocht, het 

taalontwikkelingsprogramma Puk en Ko is inmiddels volledig geïntegreerd. Het aanname 

beleid van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) peuters is in 2015 ten opzichte van de 

voorgaande jaren iets veranderd. Het is gebleken dat, ondanks een zorgvuldige indicatie 

procedure, sommige VVE geïndiceerde peuters hun taalachterstand dermate snel 

inlopen, waardoor ze eerder het VVE traject kunnen uitstromen en regulier verder gaan. 

De meeste VVE peuters komen nu  eerst gewoon naar de peuterspeelzaal en in de eerste 

zes weken wordt bekeken of de peuter daadwerkelijk in aanmerking komt voor de VVE.  

 

Ouderbijdrage 
Ouderbijdrage is in 2015 niet 

verhoogd.  

 
Aantallen kinderen. 
De vijf peuterspeelzalen werden 

maandelijks bezocht door 200 

individuele kinderen. Een peuter 

bezoekt de peuterspeelzaal 

gemiddeld twee ochtenden per 

week en de bezettingsgraad was 

in 2015 97,4%  

 

Externe contacten 
Het Netwerk 0-4 jarigen is in 

2015 één keer bij elkaar geweest. In dit netwerk houden de betrokken organisatie 

elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het jonge kind. De betrokken 

organisaties zijn  Maatschappelijk werk, Bibliotheek, Opvoedbureau, GGD  Hollands 

midden, Jeugdzondheidszorg en Norlandia. Het Centrum Jeugd en Gezin heeft dit jaar 

twee maal een netwerklunch georganiseerd voor alle professionals die te maken hebben 

met het jonge kind. Partijen houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten en 

stemmen deze op elkaar af. De partijen  weten elkaar zo nodig ook tussentijds goed te 

vinden.  

Het ZAT team is en 2015 gestopt.  Daarom komen de jeugdverpleegkundigen nu vier 

maal per jaar naar de peuterspeelzaal om met ouders te spreken. De peuterleidsters 

kunnen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om hun eventuele vragen met de 

jeugdverpleegkundigen te bespreken.  

Het provinciale netwerk Zuid-Holland van de MO groep functioneert goed. Doel van het 

netwerk is onder andere dat professionals hun ervaringen uitwisselen en men bespreekt  

de ontwikkelingen binnen het peuterspeelzaalwerk. In alle provincies zijn nu netwerken 

actief en hopelijk kunnen we voor de toekomst gezamenlijk een vuist maken voor het 

peuterspeelzaalwerk. 
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In 2015 zijn er geen Locale Educatieve 

Agenda (LEA) bijkomsten geweest.  

De VVE werkgroep, zowel in groot als in 

klein verband, is in 2015 gecontinueerd. 

De deelnemers waren de basisscholen 

de kinderopvang, wijkverpleegkundige 

ouder en kind, GGD, logopediste,  

maatschappelijk werk (Opvoedbureau) 

CJG en de bibliotheek.  

 

 
 

 
Deskundigheidsbevordering 
De leidsters hebben het afgelopen jaar de volgende cursussen gevolgd. Een cursus over 

laaggeletterdheid, een studiedag spelend leren en een cursus spraak en taalontwikkeling 

voor het jonge kind. De twee aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen de 

Stichting hebben een jaarlijkse studiedag gevolgd. De bedrijfshulpverleners, de 

‘BHVers’ , hebben hun jaarlijks herhalingscursus gevolgd. Ook hebben alle leidsters hun 

kinder/EHBO weer herhaald. Omdat de BHV niet meer jaarlijks verplicht is gaat dit 

vervolgens een keer per twee jaar gebeuren. 

 
Diversen 
Een medewerkster van het Opvoedkundige Bureau heeft alle peuterspeelzalen bezocht 

tijdens de koffieochtenden. Zij heeft de ouders geïnformeerd over de werkwijze van 

het bureau. Ook waren er vrijwilligers van Tante Leen (speelotheek ) en de Bibliotheek 

op de koffieochtenden aanwezig. 

 

In de zomermaanden, vlak voor en vlak na de zomervakantie, is er op de diverse zalen 

een feestmarkt georganiseerd. Voor de kinderen waren er diverse spelletjes, waaraan 

met een aan te schaffen strippenkaart kon worden deelgenomen. Er was meestal een rad 

van fortuin en voor de ouders en familie, koffie, koek en taart. Het doel is het inzamelen 

van geld voor de aanschaf van nieuw speelgoed, een welkome aanvulling op het budget 

van de peuterspeelzalen. Mede als gevolg van de enthousiaste inzet van de leidsters en 

de oudercommissieleden waren de feestmarkten in 2015 weer goed bezocht en een 

groot succes. 

 

Sinds 2008 is de SKV officieel RI&E gecertificeerd. In 2015 is de RI&E in 

samenwerking met de firma Nedcom geactualiseerd.  

 

In 2015 heeft de GGD vier van onze vijf peuterspeelzalen geïnspecteerd en geoordeeld 

dat de kwaliteit wederom volledig op orde is.  

De rapportages van de verschillende peuterspeelzalen staan op onze site: 

www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl/werkwijze/professionaliteit-en-kwaliteit  

 

http://www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl/werkwijze/professionaliteit-en-kwaliteit
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In 2015 heeft een keuring van de speeltoestellen door het bedrijf Speel Top Veilig 

plaatsgevonden, waarbij is geoordeeld dat alle toestellen in orde bevonden zijn. 

 
Oudercommissies 
Iedere speelzaal heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie heeft de volgende 

taken: De commissie ondersteunt de leidsters bij de organisatie van diverse 

activiteiten. Een belangrijke rol van de oudercommissie is daarnaast om namens de 

ouders te participeren in het beleid van de peuterspeelzaal. De commissie heeft het 

recht om de stichting te adviseren. Door de inbreng van de ouders wordt de kwaliteit 

van de peuterspeelzaal  gewaarborgd  en verbeterd. De oudercommissie behartigt ook 

de belangen van de peuters (en hun ouders) en vormen een klankbord over allerhande 

zaken. In 2015 zijn de oudercommissie in de peuterspeelzalen 2 à 3 maal bij elkaar 

geweest voor overleg met de leidsters.  

De directeur bezoekt één maal per jaar de oudercommissie vergadering.  

Per 1-1-2016 zal de wet versterking positie ouders in werking treen. Oudercommissies 

krijgen hierdoor ook adviesrecht met betrekking tot de tarieven. 

 

De website 
Onze website 

www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl voldoet 

uitstekend. Hij wordt gemiddeld door 350 

unieke personen per maand bezocht. 

De site is gemakkelijk te vinden via diverse 

zoekmachines en gelinkt aan de site van de 

gemeente Voorschoten. Voor nieuwe ouders 

is het gemakkelijker om een keuze te maken 

naar welke peuterspeelzaal hun peuter gaat 

voor ze een afspraak maken om langs te 

komen. 

Elke speelzaal  heeft een  eigen nieuwspagina.  Ook hebben alle peuterspeelzalen  een 

eigen fotoalbum.  

 

3. Kwantitatieve gegevens 2015 

 

Het aantal nieuwe inschrijvingen vanaf 1-1- 2015 was in totaal 146. In 2015 zijn er 162 

nieuwe kinderen geplaatst. Totaal 308 peuters.    

 
  Aantal kinderen per inkomensgroep december 2015   

  Inkomen in €  Regulier VVE Totaal % 

1 tot  2.100  25 5 30 17 

2 2.101 - 3.000  17 3 20 11 

3 3.001 - 4.000  17 5 22 13 

4 4.001 - 5.600  35 4 39 22 

5 >  5.600    60 4 64 37 

      154 21 175 100 

http://www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl/
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Bezetting 
    kindplaatsen kindplaatsen  

aantal individuele kinderen per maand gefactureerd beschikbaar bezetting % 

jan 171   355  368  96,47 

feb 174   364  368  98,91 

mrt 173   359  368  97,55 

april 172   357  368  97,01 

mei 169   363  368  98,64 

juni 170   355  368  96,47 

juli-aug 157   338  368  91,85 

sept 173   359  368  97,55 

okt 177   362  368  98,37 

nov 178   368  368  100,00 

dec 175   361  368  98,10 

         

 1889   3941  4048  97,4 

 

De bezettingsgraad was in 2015 van 97,4 %. 

 

4. Personele bezetting 2015. 

 

De stichting heeft op 31 december 2015 13 personeelsleden in vaste dienst,  allen van 

het vrouwelijke geslacht. Eén directeur en 12 peuterleidsters, allemaal met een part-

time dienstbetrekking. In 2015 hebben geen personeelsmutaties plaats gevonden. 

  

1 persoon heeft een dienstverband van 23 uur  

2 personen hebben een dienstverband van 20 uur 

6 personen hebben een dienstverband van 16 uur 

2 personen hebben een dienstverband van  14,66 uur    

1 persoon heeft een dienstverband van 12 uur  

1 persoon heeft een dienstverband van  10,66 uur   

  

Ultimo 2015 komt de totale formatie hiermee op 5,86 fte.  Het ziekteverzuim in 2015 

was 3% . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Leeftijdopbouw

< 40 jaar

8% 40 tot 50 

jaar

23%

>50 jaar

69%

< 40 jaar 40 tot 50 jaar >50 jaar
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5. Activiteiten 2016-2017  

 

We zien ons zelf als ” lerende” organisatie en we willen zo goed als mogelijk aansluiten 

bij maatschappelijke ontwikkelingen. De concrete activiteiten verschillen niet zo veel 

met de voorgaande jaren. De Stichting Kinderspelzaal Voorschoten exploiteert  5 

peuterspeelzalen in de gemeente Voorschoten waarbij het hoofddoel is:  

 

Het bieden van een professionele aanvulling op de opvoeding thuis en het bieden van 
optimale ontwikkelingskansen aan het kind. De aanvulling op de thuissituatie bestaat 
vooral uit het aanbieden van een veilige omgeving waar het kind de ruimte heeft om te 
spelen, waar het leeftijdsgenootjes ontmoet en waar het kennis kan maken met een 
breed scala aan speel- en ontwikkelingsmaterialen. 

 

Het doel wordt bereikt doordat de peuters : 

 

 Leren samenspelen 

 Leren vertrouwen te ontwikkelen in andere mensen 

 Werken aan de bevordering van de taalontwikkeling 

 Worden gestimuleerd in hun motorische ontwikkeling 

 Worden geprikkeld tot creativiteit 

 Worden gestimuleerd in hun verstandelijke ontwikkeling 

 

Bovenal is de SKV voornemens er alles aan 

te doen haar alom gewaardeerde werk 

voort te zetten. De kwaliteit van haar 

werk wordt bewaakt en de financiële 

situatie wordt nog verder verbeterd. Het 

salaris van het personeel is op CAO nivo.  

De ouderbijdrage zal de komende jaren 

met inflatie stijgen om aan onze 

verplichtingen ten opzichte van het 

personeel te kunnen voldoen. 

 

Dienstverband in jaren

t/m 5 jaar; 

4

6 t/m 10 

jaar; 3

Meer dan 

10 jaar; 6

t/m 5 jaar 6 t/m 10 jaar Meer dan 10 jaar
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Ook in het kader van Het VVE traject zullen de leidsters de komende jaren geschoold  

blijven worden. Op de speelzalen wordt dagelijks gewerkt met de methode PUK en Ko, 

zowel leidsters als ouders en zeker niet te vergeten de peuters zijn enthousiast. 

 

Andere nieuwe ontwikkelingen die in de periode 2016 – 2017 zullen plaats vinden zijn : 

 

2016 zal voor onze stichting in het teken staan van veranderingen als gevolg van de 

invoering van de Wet Kinderopvang. Wij gaan in 2018 financieel onder de wet 

kinderopvang. In 2018 zal ook de harmonisatie peuterspeelzalen – kinderopvang van 

start gaan. De naam peuterspeelzaal zal dan gaan verdwijnen en wordt peuteropvang. Dit 

zal voor onze stichting een aantal consequentie hebben. We zijn hierover met de 

gemeente in gesprek.  

    

 Voor inburgeraars met kinderen zou de VVE een prima opstart kunnen zijn. In het 

verleden is het ook weleens geprobeerd om peuters van inburgeraars te plaatsen 

hetgeen niet lukte, omdat de tijden van de scholing van de inburgeraars niet 

parallel liep met de openingstijden van de peuterspeelzaal. Voor dit knelpunt zal 

een oplossing gerealiseerd moeten worden.   

 

De jaren 2016 – 2017 staan in het teken van het verder professionaliseren en 

verankeren van de VVE methode en het werken met PUK en Ko. Nu we drie jaar 

met de VVE methode werken zien we dat de SKV te weinig mogelijkheden heeft 

om in de thuis situatie de ouderparticipatie verder te kunnen ontwikkelen. In de 

komende jaren zou hier extra aandacht en financiële middelen voor moeten 

komen. Ambulante VVE coaches zouden hiervoor een meer waarde zijn. 

 

 De komende jaren wordt extra aandacht besteed aan de scholing van het 

personeel. In 2018 wordt de 3F taaltoets verplicht voor de 

peuterspeelzaalleidsters. Ook hierover zijn we ook  met de gemeente in gesprek. 

 

 In 2016 zal er een verder verdieping van de VVE plaats vinden. Begin maart wordt  

een cursus van drie avonden gevolgd  over gebarentaal. Leidsters worden die 

avonden getraind om peuters die nog niet goed de taal machtig zijn met gebaren 

te kunnen ondersteunen. 

 

 In 2016 word de klachtencommissie waar wij bij aangesloten zijn een landelijke 

geschillencommissie. 
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6. Bestuursverslag jaarrekening 2015 

 

De begroting van Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten (SKV) was al een paar jaar niet 

meer kostendekkend. Dit kwam voornamelijk doordat de begrote ouderbijdragen 

daalden door een slechtere bezetting van de speelzalen, terwijl de (personele) kosten 

stegen. In het jaar 2015 is hier een kentering in gekomen. Omdat de bezetting van de 

zalen steeg, zijn de opbrengsten uit ouderbijdragen ook gestegen t.o.v. 2014 (voor € 

15.000 meer).  Door die toename kon de stijging in personele kosten met € 12.000 (meer 

dan 2014) worden opgevangen. Terwijl er vorig jaar bij een paar zalen geen wachtlijst 

meer was, en er personele maatregelen getroffen diende te worden, hetgeen door de 

leidsters gezamenlijk is ingevuld, is het jaar 2015 gekenmerkt door een efficiëntere 

bezetting van de zalen. Mede door deze efficiency en door de groei van het aantal 

peuters in 2015, zijn er meer peuters geplaatst. Aangezien de begroting 2015 in de 

zomer van 2014 reeds is opgemaakt, is de begroting 2015 uiteindelijk te voorzichtig 

geweest en is het resultaat over 2015 door alle genoemde factoren met € 20.000 beter 

uitgekomen dan begroot. Hierdoor is de financiële positie van SKV aanzienlijk versterkt. 

Hetzelfde verhaal geldt voor de begroting van 2016, welke in de zomer van 2015 is 

opgesteld. In deze jaarstukken is derhalve een herziene begroting 2016 opgenomen, die 

is gebaseerd op de gerealiseerde bezetting van 2015.  

 

De SKV zal vanaf 1 januari 2018 gaan vallen onder de Wet Kinderopvang, hetgeen nu niet  

het geval is. Door deze wet zal de SKV zich moeten voorbereiden op een aantal 

wijzigingen, waaronder wijzigingen in de financiering van de opbrengsten. Het bestuur 

en medewerkers wacht derhalve een belangrijke taak om de Stichting in deze tijd van 

verandering voor te bereiden op een goede doorstart binnen de kaders van de nieuwe 

wtgeving. 

 

Het bestuur van SKV     

   

De penningmeester    
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7. Balans per 31-12-2015 
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8.  Exploitatierekening over 2015 
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Vervolg exploitatierekening over 2015 

 

 



  

                    Jaarverslag 2015 - Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten  - 14 

9. Grondslagen van waarderingen en resultaatrekening 
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10. Begroting 2016 
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Vervolg begroting 2016 
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11. Controleverklaring 
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12. Tarieven peuterspeelzaal in 2016 

 

Tarieven peuterspeelzalen die gelden vanaf 1 maart 2014 

 

Tarief voor 2 dagdelen: 

Inkomstengroep Bruto gezinsinkomen per maand (euro) Tarief maandelijks (euro)  
 

1 tot 2.100 60,00 
 

2 2.101 - 3.000 80,00 
 

3 3.001 - 4.000 105,00 
 

4 4.001 – 5.600 125,00  

5 5.600 en hoger 140,00 
 

 

VVE tarief voor 3 dagdelen: 

Inkomstengroep Bruto gezinsinkomen per maand (euro) Tarief maandelijks (euro)  
 

1 tot 2.100 25,00 
 

2 2.101 - 3.000 40,00 
 

3 3.001 - 4.000 65,00 
 

4 4.001 – 5.600 120,00  

5 5.600 en hoger 130,00 
 

 

In de zomervakantie wordt 1 maand niet in rekening gebracht.  

De totale ouderbijdrage hangt af van de hoogte van het maandelijkse gezinsinkomen en 

het aantal keren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt . In bovenstaande tabel kunt u 

zien in welke groep uw inkomen valt (bruto gezinsinkomen per maand, inclusief een 

eventueel tweede inkomen, exclusief toeslagen voor vakantie en overheveling). 

Uitzondering: in geval van een pleegkind wordt de ouderbijdrage voor dat kind 

vastgesteld conform de laagste inkomensgroep.  

Eenmalig dient per kind € 15,00 inschrijfkosten te worden voldaan. 

 

 


