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Voorwoord  
 
Het afgelopen jaar is voor onze Stichting een heel bijzonder jaar geweest. In februari is de 
SKV geharmoniseerd. Er is afscheid genomen van de directeur en is het bestuur gewisseld. 
Er zijn belangrijke voorbereidingen getroffen op de wetswijzigingen die per 2018 gaan 
gelden. 
 
Voor ouders en medewerkers betekende dat veel veranderingen. Met trots kan ik zeggen dat 
iedereen het enorm goed heeft opgepakt. Ouders hebben gedaan wat ze konden zodat ze 
op tijd klaar waren voor de nieuwe financieringsstromen. En de medewerkers hebben zich 
alle nieuwe veranderingen in record tempo eigen gemaakt. 
 
Er zijn op alle locaties mentoren aangesteld, de taaltoets is door alle medewerkers binnen 
een paar maanden gehaald en het nieuwe Pedagogisch beleidsplan en het beleidsplan 
Veiligheid en Gezondheid zijn omarmd. 
 
Door de soepele en no no-nonsense houding van de medewerkers kon de SKV zeer snel en 
wendbaar reageren op alle nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen de medewerkers maar ook de 
vaste administratieve kracht van de SKV, Marga Boonstra heeft bergen werk verzet om alles 
voor de harmonisatie tijdig en vlekkeloos te laten verlopen. Daarnaast heeft Marga Boonstra 
de planning overgenomen van de locaties zodat er nog professioneler gepland kon worden 
na de financiële splitsing van ouders die Kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen en ouders 
die dat niet kunnen. 
 
Ik dank onze leidsters en onze vaste administratieve kracht Marga Boonstra voor hun inzet. 
Daarnaast maak ik gebruik van de mogelijkheid om de ‘oud’-bestuursleden Jos Pinkse, 
Philippine de Weert en Coen Schulze en ‘oud’-directeur Patty van der Voort te bedanken. Zij 
hebben vele jaren (Jos zelfs 25 jaar) meegedacht en zij hebben de SKV op een fantastische 
manier voorbereid op de veranderingen die zijn doorgevoerd in 2017.  
 
Vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst, waarin het peuterspeelzaalwerk, in welke 
hoedanigheid dan ook, binnen Voorschoten op een hoog kwalitatief niveau zal blijven 
functioneren. 
 
Louise Schrijver 
Manager peuterspeelzaalwerk SKV 
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Jaaroverzicht 
 

Afscheid directeur Patty van der Voort 26 januari 
2017 begon met een lach en een traan. Patty van der Voort, al vele jaren de directeur van de 
SKV nam op 26 januari afscheid als directeur van de stichting. Tientallen jaren heeft Patty 
van der Voort zich met ziel en zaligheid ingezet voor de peuterspeelzalen en de peuters in 
Voorschoten en was zij hét aanspreekpunt voor de ketenpartners, het onderwijs en de 
gemeente Voorschoten als het over de peuterspeelzaalwerk ging. Louise Schrijver werd haar 
opvolger. Om de continuïteit te kunnen bewaken is Patty van der Voort vanaf 1 februari 2017 
als adviseur toegetreden tot het bestuur van de SKV. Deze rol zal tot in begin 2018 
vervullen. Zo kon Louise Schrijver nog in elk geval een jaar lang terugvallen op een enorme 
dosis aan kennis die Patty van der Voort al die jaren in het peuterspeelzaalwerk heeft 
opgebouwd. 
 

Overname van het bestuur door Norlandia bv 
Al in 2016 is het toenmalige bestuur te rade gegaan over de toekomst van het 
peuterspeelzaalwerk in Voorschoten. Er zijn veel ontwikkelingen gaande en met name 
nieuwe wetswijzigingen vragen om een nieuwe visie en beleid. Het bestuur was van mening 
dat het niet meer bij de huidige tijd past om geheel als zelfstandige entiteit het 
peuterspeelzaalwerk aan te bieden.  
Daarom is in 2016 gezocht naar een partner zodat door schaalvergroting blijvend kwalitatief 
goede voorschoolse voorzieningen voor peuters in Voorschoten kunnen worden 
aangeboden. Dat zou een andere peuterspeelzaalorganisatie kunnen zijn of een 
kinderopvangorganisatie. Door schaalvergroting zou de SKV haar overheadkosten kunnen 
delen en zodoende haar kostprijs redelijk op niveau kunnen houden. Nadeel bij de 
aansluiting bij een andere peuterspeelzaalorganisatie is dat er bij deze samenwerking geen 
stap gezet wordt richting de toekomst (integraal aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar). De 
nadelige concurrentie met andere aanbieders (kinderopvang) die mogelijk in de toekomst 
peuteropvang in Voorschoten gaan aanbieden blijft daarnaast bestaan.  
 
Bij aansluiting met een kinderopvangorganisatie is voor de beoogde schaalvergroting en de 
voordelen die dat biedt, volgens het toenmalige bestuur in elk geval nodig dat er wordt 
samengewerkt met een organisatie van enig formaat. Een grote organisatie is ook over het 
algemeen stabieler dan een kleine. Kinderopvangorganisaties zijn namelijk gevoeliger voor 
de marktwerking en de economische ontwikkelingen op een bepaald moment. Nadeel is 
daarnaast dat kinderopvangorganisaties over het algemeen niet bekend zijn met 
peuterspeelzaalwerk en hun expertise daarin missen. Daarbij zou de gemeente reserves 
kunnen hebben bij het aangaan van een subsidierelatie met een commerciële kinderopvang 
organisatie. 
Groot voordeel daarentegen is dat er met de samenwerking een start gemaakt kan worden 
naar de toekomst toe ten aanzien van Integrale Kind Centra dan wel Kindcentra 2020. 
Kinderopvangorganisaties hebben veel expertise met de ontwikkeling van kinderen van 0-12 
jaar en ervaring met de verwerking van de ouderbijdragen van tweeverdieners. Ze missen 
echter juist het stukje voorschoolse educatie in de vorm van peuteropvang voor reguliere en 
doelgroepkinderen, waar de SKV weer erg veel ervaring en expertise in heeft. 
Samenwerking kan hierin een win win situatie betekenen. 
 
Het bestuur van de SKV was in 2016 van mening dat het samenwerken met een 
kinderopvangorganisatie de grootste voordelen biedt voor de ontwikkeling van haar 
werkterrein. Zij is echter wel heel kritisch geweest naar de partner die dat zou kunnen zijn. 
Het moest een partner zijn die bij de gemeente voldoende vertrouwen geniet zodat de 
subsidierelatie niet in gevaar komt. Het moest daarnaast een partner zijn die ook een 
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toekomst ziet in een samenwerking met de scholen zodat de vorming van Kindercentra 2020 
of Integrale Kind Centra voor de hand liggen.  
 

Norlandia 
Bij de zoektocht naar de meest ideale partner bleek dat deze heel dicht bij huis was te 
vinden: Norlandia. Norlandia wil heel graag haar pakket met ‘peuteropvang met Vve’ 
uitbreiden maar mist de expertise daarvoor op dit moment in Voorschoten. Norlandia is in 
Noorwegen van oorsprong een organisatie die zich met name richt op onder andere juist de 
organisatie van voorscholen. Norlandia is een echte Voorschotense organisatie en is een 
welbekende partij binnen de scholen in Voorschoten. Door het samenwerken van Norlandia 
en de SKV kan door beide partijen een hele stevige stap gezet worden richting de toekomst 
van integrale voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Voorschoten. Op 1 februari is 
Norlandia bv officieel ingeschreven als bestuurder van de SKV. 
 
Samengaan -werken van de peuterspeelzalen van de SKV met de kinderopvang van  
Norlandia heeft veranderingen met zich meegebracht en zal nog veranderingen met zich 
mee brengen, die niet allemaal zijn te voorzien. Culturen moeten worden samengevoegd en 
werkwijzen in elkaar gevlochten. Het bestuur én de medewerkers van de SKV zijn echter van 
mening dat het samengaan grote positieve kansen zal bieden. Voor de peuters in 
Voorschoten, voor de ouders, het personeel, de partners van de SKV en niet in de laatste 
plaats de gemeente Voorschoten.  

 
Norlandia is een organisatie met een lange historie binnen Voorschoten net als de SKV dat 
heeft. Beide organisaties zijn diep verankerd binnen de gehele gemeente.   
De peutergroepen van de SKV / Norlandia krijgen een toekomstperspectief die past binnen 
de toekomstvisie van beide organisaties en de landelijke ontwikkelingen. Een sterke partner 
bij het passend onderwijs en het nieuwe leren én in het kader van het preventief jeugdbeleid. 
Aan de overgang naar ‘peuteromvang’ ontkomt de SKV niet. Dat ligt wettelijk vast. Maar door 
daarnaast samen te werken met Norlandia ziet het bestuur met de overgang naar 
peuteropvang een stabiele en toekomstbestendige toekomst. 
 

Harmonisatie per 1 februari een feit 
Tegelijkertijd met de overname van het bestuur van de SKV door Norlandia bv zijn de 
peuterspeelzalen geharmoniseerd. Eind 2016 zijn daarvoor de administratieve systemen 
aangepast voor de verwerking van de kindgegevens en de geldelijke verwerkingen. 
Vanaf 1 januari 2018 gelden er andere regels voor het peuterspeelzaalwerk in Nederland. Dit 
betekent dat alle organisaties die peuterspeelzalen binnen hun organisatie hebben, deze 
peuterzalen vóór 2018 moeten omzetten naar zogenaamde peuteropvang. De 
kwaliteitseisen en financiering van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen worden daarmee 
zoveel mogelijk gelijk getrokken. 
 
Ook de SKV zal haar zalen voor 2018 moeten omzetten naar de wettelijk vereiste vorm van 
‘peuteropvang’. Op 1 februari 2017 is dat geeffectueerd. De oudercommissieleden zijn zo 
veel mogelijk bij de omzetting betrokken. Ouders zijn door middel van diverse brieven op de 
hoogte gebracht. 
 
Voor de kinderen is er door de harmonisatie niet veel veranderd. De locaties, leidsters en 
werkwijzen zijn gelijk gebleven. Voor de ouders zelf is er mogelijk bij de overgang naar 
peuteropvang echter wel iets gaan veranderen namelijk in financieel opzicht, omdat zij na de 
overgang mogelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.  
 
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen per de overgangsdatum van 1 
februari geen inkomensafhankelijke ouderbijdrage meer, maar zij betalen een bruto tarief en 
ontvangen hierover de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst vooraf per maand terug. 
Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag als beide ouders (of alleenstaande ouder) 
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werken, studeren of een traject (bijvoorbeeld re-integratietraject of inburgeringscursus) 
volgen. De kinderopvangtoeslag moeten de ouders zelf aanvragen via de belastingdienst. 
 
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een netto-ouderbijdrage per 
maand zoals ze dat gewend waren. Deze ouderbijdrage is inkomensafhankelijk zoals dat ook 
voor de harmonisatie het geval was en gekoppeld aan de ouderbijdragen voor ouders die 
wel kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. 
 
Voor alle ouders geldt na de harmonisatie dat de inschrijvingen en de verwerking van de 
maandelijkse nota's op een andere manier verwerkt zullen worden dan dat zij gewend waren. 
Dat is namelijk gedigitaliseerd. Voor de administratieve verwerking kan de SKV tegen een 
vergoeding gebruik maken van het softwarepakket FlexKids wat in beheer is bij Norlandia bv 
zodat de SKV niet zelf een compleet en duur pakket hoefde aan te schaffen. 
 

Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang 
Op 31 mei 2016 presenteerde Asscher het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Dit 
Akkoord heeft geleid tot het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Op 21 
februari 2017 is het wetsvoorstel door de tweede kamer geaccordeerd. Het wetsontwerp 
voor de IKK, is in nauw overleg met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk 
Nederland en BOinK, (de belangenvereniging voor ouders) opgesteld.  
 
In de IKK worden maatregelen geformuleerd die ‘moeten waarborgen dat kinderopvang van 
hoge kwaliteit is zodat de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt en de condities 
waaronder ouders arbeid en zorg combineren worden verbeterd’. De IKK berust op drie 
belangrijke pijlers:  
1. De ontwikkeling van het kind centraal 
2. Veiligheid en gezondheid 
3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk 
4. Kinderopvang is een vak 
 
Belangrijke factor daarin is de gezamenlijke verantwoordelijkheid én samenwerking van de 
aanbieder, de pedagogisch medewerkers én de ouders, voor het realiseren van 
pedagogische kwaliteit in de praktijk  De kwaliteit van kinderopvang kan omschreven worden 
als: ‘datgene dat de opvang verantwoord maakt en dat kinderen zich op een optimale manier 
kunnen ontwikkelen’ (BOinK 2017). De SKV juicht de invoering van de IKK toe. Daarmee 
wordt namelijk het belang van een sterke inhoudelijke kwaliteit onderstreept. 
 
Om houvast te bieden aan wat verantwoord is en op welke ontwikkelingsgebieden bedoeld 
worden, wordt in de IKK concreet verwezen naar de pedagogische doelen van Marianne 
Riksen Walraven: Het bieden van emotionele veiligheid; Het bevorderen van de persoonlijke 
competentie van kinderen; Het bevorderen van de sociale competentie van kinderen; De 
socialisatie van kinderen door de overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen 
(Ontwerpbesluit Innovatie en Kwaliteit kinderopvang, 2017). De pedagogische doelen van 
Marianne Riksen Walraven moeten worden uitgewerkt in het verplichte pedagogisch 
beleidsplan van een kinderopvangorganisatie of peuterspeelzaal. Elke 
kinderopvangorganisatie krijgt daardoor de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de 
pedagogische doelen van Marianne Riksen Walraven. Bij de SKV is het pedagogisch 
beleidsplan aangepast zodat de doelen nog in termen van ‘hoe doen we dat’ terug zijn te 
vinden. 
 
Kinderopvangorganisaties die Voor- en vroegschoolse educatie (Vve) aanbieden moeten 
naast de Wet op de kinderopvang en peuterspeelzalen (Wko) en de IKK, voldoen aan de 
eisen die gesteld worden in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit Vve. Per augustus zijn 
enkele eisen aangescherpt (Besluit wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit vve, 2017). 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/ikk-voor-ondernemers/de-ontwikkeling-van-het-kind-centraal
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/ikk-voor-ondernemers/veiligheid-en-gezondheid-nieuw
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/ikk-voor-ondernemers/stabiliteit-en-pedagogisch-maatwerk-nieuw
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/ikk-voor-ondernemers/kinderopvang-is-een-vak-nieuw


  

7 
Jaarverslag Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 2017 

Voor de SKV is daarin belangrijk om vóór 2019 te voldoen aan de Taaleis 3F die aan alle 
medewerkers wordt gesteld. 
 
Concreet betekende dit voor de SKV in 2017: 

- Het pedagogisch beleidsplan is aangescherpt ten aanzien van de pedagogische 
doelen; er is in het pedagogisch beleidsplan beschreven wat verstaan wordt onder 
verantwoorde kinderopvang en hoe kinderen gevolgd en gestimuleerd in hun 
ontwikkeling; elk kind moet een mentor hebben. 

- De jaarlijkse verplichting voor de jaarlijkse RI gezondheid en de RI veiligheid 
verdwijnt. In plaats van de jaarlijkse RI’s is een beleidsplan ‘Veiligheid- en 
gezondheidsbeleid’ opgesteld waarin aandacht is voor een vast aantal onderwerpen 
die genoemd worden in de IKK. Dit beleidsplan is een levendig document dat steeds 
weer onderwerp van discussie is zodat er daadwerkelijk op de werkvloer mee kan 
worden gewerkt. 

- Er zijn twee pedagogische coach/pedagogisch beleidsmedewerkers aangesteld die 
de kwaliteit op de werkvloer bewaken, kwaliteitssuggesties doen en 
beleidsvoornemens voorstellen en uitvoeren. Deels dus direct gericht op het dagelijks 
handelen op de werkvloer en deels gericht op het kwaliteitsbeleid van de organisatie. 
De taak van deze medewerkers is verdeeld over twee pedagogen zodat er intervisie 
kan plaatsvinden. Deze pedagogen zijn geworven uit de bestaande 
personeelsbezetting. 

- Om de vakbekwaamheid te kunnen waarborgen is het periodiek leidstersoverleg in 
een meer vakinhoudelijke vorm gegoten. 

 

Vrijwilligersmarkt 
In september heeft de SKV weer deelgenomen aan de Vrijwilligersmarkt van Voorschoten. 
De dag die uitermate regenachtig begon werd al snel een gezellige zonovergoten 
aangelegenheid. Vele bekenden en onbekenden werden getrakteerd op een bellenblaas of 
een kleurplaat. 
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Start Taaltraject naar 3F 
Het Besluit wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie 
(ingangsdatum augustus 2017), heeft een aantal eisen aangescherpt die gelden voor 
medewerkers die werkzaam zijn op Vve locaties. De meest in het oog lopende is de eis dat 
medewerkers voor 2019 moeten aantonen te voldoen aan de zogenaamde taaleis. 
 
Voor de locaties van de SKV betekent dit dat de medewerkers in elk geval op de mondelinge 
onderdelen (Spreken, gesprekken en luisteren) en op het onderdeel Lezen aantoonbaar 
niveau 3F moeten bezitten. Op de andere onderdelen zoals Schrijfvaardigheid is 2F 
voldoende. 
 
Om de medewerkers ruim te tijd te kunnen geven hun taalniveau aan te tonen vóór 2019, is 
in april 2017 gestart met de opleiding. Er werden twee opfrisbijeenkomsten georganiseerd in 
april. Daarna kon men deelnemen aan de 6 toetsen verdeeld over 2 avonden en een 
middag. Voor medewerkers die nog wat extra scholing nodig dachten te hebben zijn 
daarnaast nog 10 extra scholingsbijeenkomsten georganiseerd. Het ROC heeft deze 
scholing verzorgd. Veel sneller dan verwacht konden in november 2017 al alle pedagisch 
medewerkers het certificaat in ontvangst nemen uit handen van de wethouder. 
 

 
 

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij de SKV 
De SKV vindt ouderbetrokkenheid een belangrijk onderwerp. In het onderwijs is 
ouderbetrokkenheid al veel langer onderdeel van onderzoek. In de kinderopvang is dat nog 
wat minder het geval. In 2017 is bij de SKV onderzocht hoe de ouderbetrokkenheid wordt 
vormgegeven en hoe zich dat verhoudt tot voor de kinderopvang wetenschappelijk 
aantoonbaar effectieve vormen van ouderbetrokkenheid. Eind 2017 is het onderzoek 
afgerond. Begin 2018 zal het onderzoek worden aangeboden aan het bestuur van de SKV. 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen beleidsbeslissingen worden 
geformuleerd. 
 

TINK (Taal en Interactie Kinderopvang) 
In 2017 is op 1 februari gestart met de taal en interactietraining TINK. Tijdens een studiedag 
hebben alle pedagogisch medewerkers een enthousiaste start gemaakt.  
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TINK staat voor een hele praktijkgerichte training die het mogelijk maakt om op eigen niveau 
en met eigen accenten te werken aan taal- en interactievaardigheden. In de TINK training 
staan zes interactievaardigheden centraal die bewezen effectief zijn voor de ontwikkeling van 
kinderen. Niet alleen op het gebied van taal maar ook op het terrein van de andere 
ontwikkelingsgebieden zoals de sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling van 
peuters. Het gaat er steeds om te ontdekken: Wat je als pedagogisch medewerker doet, Wat 
je als pedagogisch medewerker zegt, en Hoe je het als pedagogisch medewerker zegt.  
 
De afgelopen jaren is, tijdens andere scholingen, veelvuldig kennis gemaakt met allerlei 
vaardigheden en methoden die helpen bij het professioneel pedagogische en didactisch 
handelen op de zaal. Met behulp van de TINK training kan deze informatie direct worden 
geïntegreerd in de getrainde interactievaardigheden.  
De training is heel erg praktisch en daarom direct in te zetten in de dagelijkse praktijk. Er 
wordt veel gewerkt met video-coaching. Er zijn vier interne TINK trainers, waaronder de twee 
pedagogisch coaches, opgeleid die de pedagogisch medewerkers op de groepen 
begeleiden. Elke maand analyseren de teams van de verschillende zalen, onder leiding van 
de TINK trainers een filmopname van zichzelf aan het werk met de peuters aan de hand van 
vooraf gekozen interactievaardigheden. 
Zo wordt TINK vanaf het begin een hele interactieve training die eigenlijk altijd en blijvend en 
op maat toegepast kan worden. Dus ook nadat de theoretische kant is afgerond. 
 

Ontwikkeling Ondersteuning Team  
Vooruitlopend op de vereiste HBO coach-activiteiten uit de Wet IKK is de SKV in 2017 van 
start gegaan met een Ontwikkeling Ondersteuning Team (OOT). Bij de SKV kiest men er 
bewust voor dat dit twee pedagogisch coaches zijn met tenminste een opleiding pedagogiek 
op Universitair niveau of op HBO niveau. De twee coaches vormen samen het Ontwikkeling 
Ondersteuning Team. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van 
de pedagogisch werkzaamheden en het beleid van het bestuur. Zij zijn ten minste één 
ochtend per maand boven de formatie op de locaties aanwezig. Tijdens deze ochtend ligt de 
nadruk op het pedagogisch ondersteunen van de pedagogisch medewerkers. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de VIB methode (Video interactie begeleiding). Reflecteren op eigen 
handelen en het onderzoeken van ontwikkelingsvragen van de kinderen zijn de kern. 
Op dit moment zijn dit Jorine Groen met een afgeronde universitaire opleiding Pedagogiek 
met het specialisme ‘het jonge kind en Louise Schrijver die in het laatste jaar zit van de 
opleiding Pedagogiek op HBO niveau. Het OOT begeleidt niet alleen de pedagogisch 
medewerkers maar ook de kinderen en de ouders. Er kan met ouders ook thuis worden 
afgesproken als de ouder dat prettig vindt. Ouders kunnen op deze manier niet alleen advies 
krijgen over de ontwikkeling van hun kind op de groep maar ook via de mail of in een kort 
gesprek advies over de opvoeding thuis krijgen. Deze opvoedondersteuning is voor de 
ouders van de SKV kosteloos. 
 
Elke zes weken is er een koffieochtend bij de speelzalen. Dan komt de 
jeugdverpleegkundige van het CJG en is ook het OOT aanwezig. Ouders kunnen dan op een 
laagdrempelige manier onder het genot van een kopje thee of koffie met hen en met elkaar 
in gesprek over de ontwikkeling en opvoeding van peuters in het algemeen en in het 
bijzonder. 
 

Stabiele personeelsbezetting 
Het afgelopen jaar zijn er geen wijzigingen geweest in de personeelsleden die werkzaam zijn 
in de uitvoering. Waar nodig zijn contracten met een bepaald aantal uren uitgebreid. Er zijn 
geen nieuwe pedagogisch medewerkers aangenomen en er zijn geen medewerkers 
vertrokken. 
 
Bij de SKV vinden we het belangrijk om ook stagiaires en vrijwilligers een plaats te geven 
binnen de organisatie. Er zijn vier vrijwilligsters actief, die al jaren bij de SKV hun steentje 
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bijdragen en één of meerdere dagen op een vaste locatie boven de formatie werkzaam zijn. 
In 2017 hebben vijf stagiaires de kans gekregen om kennis te maken met het 
peuterspeelzaalwerk. Variërend van twee tot vijf stagedagen per week en studerend op 
diverse niveaus, voerden ze hun opdrachten uit en werden ze daarin begeleid door de 
pedagogisch medewerkers en de stagebegeleider. Twee stagiaires kwamen van het 
Waterland uit Leiden, twee stagiaires van het ROC/ID college en één stagiaire doet een 
opleiding bij Scheidegger. In september 2017 is de erkenning Erkend leerbedrijf door het 
SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) verlengd. 
 

Jaargesprekken langdurige inzetbaarheid en werkplezier 
De CAO Welzijn voorziet in een voorziening, het individueel keuzebudget, dat de werknemer 
opbouwt over een bepaald percentage van het salaris. Het individueel keuzebudget kan voor 
maximaal 4 jaar worden opgespaard. In 2017 zijn de medewerkers individueel gaan 
nadenken over het bestedingsdoel. Dat heeft geleid tot diverse keuzes. Een aantal 
medewerksters koos voor een aanvullende werk-gerelateerde studie waardoor zij het 
gespaarde geld belastingvrij kunnen inzetten. Een aantal koos voor vrije dagen en een 
aantal voor een studie buiten het werkveld van de peuterspeelzaal.  
 

Nieuwe groep in samenwerking met Norlandia in locatie de Boomgaerd. 
In september is er een nieuwe groep gestart in samenwerking met Norlandia. Deze 
peutergroep, De Speelboom, van maximaal 16 peuters, is volgens een nieuw concept  
opgezet waarbij er voor ouders van deze peutergroep, een keuze mogelijk is om te kiezen 
voor peuteropvang van de SKV tussen 8.30 en 12.00 uur of hele dagopvang van Norlandia 
van 8.00 uur tot 18.30 uur. De peuters van de dagopvang nemen in de ochtend van 8.30 tot 
ongeveer 12.00 uur deel aan de peutergroep en gaan in de middag naar hun stamgroep 
terug. De peuters van de SKV worden door hun ouders tussen 8.30 en 9.00 uur gebracht en 
tussen 11.45 en 12.00 uur opgehaald. In de peutergroep wordt gewerkt op de 
ontwikkelingsgerichte manier zoals er op alle peuterspeelzalen van de SKV wordt gewerkt. 
 
Om deze combinatie mogelijk te maken is de Speelboomgroep samengesteld uit kinderen 
die dagopvang afnemen bij Norlandia vanuit locatie De Boomgaerd aan de Multatulilaan en 
peuters die zich hebben ingeschreven bij de SKV. De groep peuters wordt begeleid door een 
gekwalificeerde leidster van de SKV en een gekwalificeerde leidster van Norlandia.  
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Diverse scholingen 
Net als in de voorgaande jaren hebben de pedagogisch medewerkers in 2017 een aantal 
verplichte scholingen gevolgd. In november hebben ze de volledige opleiding EHBO bij 
kinderen afgerond en de jaarlijkse herhalingsbijeenkomst BHV. In het najaar op 11 oktober is 
deelgenomen aan het congres ‘Topsprekers in de kinderopvang’ dat in Ede is georganiseerd 
door onder andere Kinderopvang Totaal. Verder is deelgenomen aan het congres 
Peuterspeelzaal van de toekomst dat in Utrecht is georganiseerd door Sociaal Werk 
Nederland. 
 

Twee aandachtfunctionarissen en aansluiting bij de Verwijs index  
Bij de SKV zijn twee gekwalificeerde aandachtsfunctionarissen aangesteld. Doordat dit in 
teamverband is opgezet beoogd de SKV de kennis voor langere termijn te waarborgen en is 
intervisie mogelijk. Omdat één van de aandachtsfunctionarissen, Patty van der Voort, haar 
taak heeft moeten neerleggen is een nieuwe aandachtsfunctionaris opgeleid.  
 
Daarnaast heeft de SKV zich in 2017 aangesloten bij de regionale verwijsindex 
JeugdMATCH. Hierdoor kunnen de aandachtsfunctionarissen sneller ouders en kinderen 
helpen doordat de contacten met ketenpartners gemakkelijker te leggen zijn. 
 

Werkbezoeken wethouders 
Op 4 oktober heeft wethouder Hans Rasch een bezoek gebracht aan diverse 
peuterspeelzalen. De wethouder die zeer geïnteresseerd was in het werk van de 
peuterspeelzalen, nam uitgebreid de tijd voor een inhoudelijk gesprek. De pedagogisch 
medewerkers hebben de wethouder veel kunnen vertellen over de huidige activiteiten die de 
peuters dagelijks worden aangeboden in kleine en grotere setting. Maar ook de observatie 
methode die gebruikt wordt om kinderen goed te kunnen volgen, en de werkwijze ten 
aanzien van de voorschoolse educatie kwamen aan de orde. 
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Jaarlijkse inspecties GGD GOHR en SpeelTopVeilig 
In maart en april zijn alle locaties onderworpen aan een uitgebreid  onderzoek door de 
Inspecteur van de GGD. Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd 
onderzoek naar aanleiding van de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP). Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste 
levensjaren van grote invloed is op de ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid 
kwaliteitseisen aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen op het 
gebied van: de pedagogische praktijk en het pedagogisch beleid, voorschoolse educatie, 
personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel, de opvang in vaste groepen, 
veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de behandeling van klachten en 
ouderrecht. We zijn er trots op dat al onze peutergroepen wederom ruimschoots voldoen aan 
de gestelde eisen. Op de website zijn de rapporten van de verschillende locaties 
gepubliceerd. 
 
In 2017 heeft de jaarlijkse keuring plaatsgevonden van de speeltoestellen door het bedrijf 
Speel Top Veilig, waarbij is beoordeeld dat alle toestellen nog steeds in orde zijn. 
 

Externe contacten 
Het provinciale netwerk Zuid-Holland van Sociaal Werk Nederland functioneert goed. De 
SKV heeft daar een actieve rol in. Doel van het netwerk is onder andere dat 
professionals/leidinggevende hun ervaringen uitwisselen en men de ontwikkelingen 
bespreekt die gaande zijn binnen het peuterspeelzaalwerk. Daarnaast neemt de SKV deel 
aan de netwerkbijeenkomsten die worden georganiseerd door JSO in Gouda. 
 
In 2017 is de VVE werkgroep, die wordt gefaciliteerd door de gemeente Voorschoten 
gecontinueerd. De deelnemers zijn de basisscholen, de kinderopvang, jeugdverpleegkundige 
van het CJG, het schoolmaatschappelijk werk en de bibliotheek. 
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De SKV heeft in zorgsituaties in 2017 ook veelvuldig contacten onderhouden met het Primair 
Passend Onderwijs, de Educatieve Ambulante Dienst en de Onderwijs Advies Dienst in 
Leiden.  
 

Bijzondere activiteiten 
Er worden op verschillende zalen in de zomermaanden 
festiviteiten georganiseerd. Van spelletjes ochtend tot feestmarkt. 
Op een feestmarkt kunnen de ouders een stippenkaart 
aanschaffen. Zo kunnen ze deelnemen aan verschillende 
activiteiten. 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.  
 

Oudercommissies 
Op elke speelzaal van de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 
is een oudercommissie. Daar zijn we als organisatie ongelooflijk blij mee. Een 
oudercommissie heeft immers een belangrijke taak de leidsters te ondersteunen bij de 
organisatie van diverse (feestelijke) activiteiten. 
 
Maar een niet te onderschatten rol van de oudercommissie is ook het namens de ouders 
participeren in het beleid van de peuterspeelzaal door een goede invulling te geven aan 
adviesrechten, om op deze wijze de kwaliteit van de peuterspeelzaal te waarborgen of te 
verbeteren. De oudercommissie behartigt daarnaast de belangen van de peuters (en hun 
ouders) die gebruik maken van de speelzaal door mee te denken over het beleid van de SKV 
en het vormen van een klankbord over allerhande zaken. De oudercommissie overlegt zo 
nodig daarover met de directie en denkt mee over onderwerpen die voor peuters (en hun 
ouders) van belang zijn. De adviestaak die de oudercommissie heeft vloeit voort uit de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector 
(WMCZ) verplicht elke zorginstelling die daar wordt omschreven tot het instellen van een 
lokale oudercommissie en het opstellen van een medezeggenschapsreglement. Onder deze 
wet vallen ook gesubsidieerde peuterspeelzalen zoals het geval is bij de Stichting 
Kinderspeelzaal Voorschoten (SKV). Daarom hebben ook onze peuterspeelzalen allen een 
oudercommissie en een medezeggenschapsreglement. De oudercommissie heeft daarin als 
belangrijkste taak het adviseren van de organisatie over de aangelegenheden genoemd in 
de WMCZ. Het Medezeggenschapsreglement van de oudercommissie is verkrijgbaar bij de 
leidsters van de speelzaal. 
 
Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking 
tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de ondernemer, plaatsings- en wachtlijstbeleid, 
voedingsbeleid, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, 
beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de begroting en de jaarrekening, 
vaststelling of wijziging van een klachten- en geschillenregeling. 
 
Dit betekent dat de oudercommissie direct de belangen met betrekking tot de opvang van de 
ouders en de kinderen behartigen en ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Bij de 
opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van 
de ouders met betrekking tot hun kinderen. Zo kan een oudercommissie dan ook de kwaliteit 
van het uitvoerend werk op de speelzaal te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen 
op het beleid van de speelzaal en de organisatie, de betrokkenheid van ouders te stimuleren, 
de communicatie tussen de directie en ouders, het personeel en ouders en tussen ouders 
onderling te bevorderen. 
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De oudercommissies komen per locatie een aantal maal per jaar bij elkaar. Daarnaast 
worden in het najaar de oudercommissies uitgenodigd voor een ‘groot’ 
oudercommissieoverleg. Zo kunnen de oudercommissies van de verschillende locaties met 
elkaar van gedachten wisselen over het (pedagogisch)beleid en de actuele ontwikkelingen 
waar de SKV mee te maken heeft. In 2017 heeft dit overleg plaatsgevonden op 2 november. 
 

Klachtenvrij 
In 2017 is de SKV door de Geschillencommissie Kinderopvang klachtenvrij verklaard. 
Daarvoor heeft elke locatie een certificaat ontvangen. Deze certificaten zijn ook op de 
website geplaatst. 
 

De website 
Onze website www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl is in 2017 weer volop aangevuld met 
foto’s en nieuwsberichten. De foto’s kunnen alleen bekeken worden door de ouders met 
behulp van een code. 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. De inschrijfformulieren zijn vanaf de website te downloaden en aangevuld met een 
Engels exemplaar. Elke speelzaal heeft een eigen nieuwspagina. 

 
 

Kwantitatieve gegevens 2017 
 

Bezetting en ouderbijdragen  
De peutergroepen worden ook na de harmonisatie door 16 peuters per ochtend bezocht. De 
groepen zijn divers, kinderen die de zaal bezoeken in het kader van Vve doen dat binnen de 
reguliere groepen. Hierdoor wordt segregatie voorkomen en profiteren alle kinderen van het 
taalontwikkelingsprogramma Puk en Ko en de daaraan gerelateerde thema’s.  
 
Er zijn bij de SKV meer kinderen met een Vve indicatie ingestroomd dan het jaar ervoor. 
Deze tendens lijkt zich ook de komende tijd door te zetten. Het zijn met name kinderen van 
de statushouders die een woning gekregen hebben in Voorschoten en kinderen uit gezinnen 
die herenigd worden. 

http://www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl/


  

15 
Jaarverslag Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 2017 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdragen zijn verhoogt om voldoende kwaliteit te kunnen blijven bieden. De 
voorbereidingen op de kwaliteitsverhogingen die de IKK met zich mee brengt, de kosten voor 
de harmonisatie en de inflatie, hebben het bestuur doen besluiten om een verhoging van 
3,7% voor te stellen aan de oudercommissies. De oudercommissies zijn daar mee akkoord 
gegaan. 

Aantallen kinderen. 

De zes peuterspeelzalen werden maandelijks bezocht door gemiddeld 162 individuele 
kinderen (178 in 2016). Een peuter bezoekt de peuterspeelzaal gemiddeld twee ochtenden 
per week en de bezettingsgraad was in 2017 94,6% (97,1% in 2016). Meer peuters 
bezochten de peuterspeelzaal één ochtend per week. Er is helaas sprake van een lagere 
bezetting. Het bestuur is aan het onderzoeken waar dat door komt. De verhoging van 
uurprijs en de verlaging van de subsidie waardoor het voor ouders relatief duurder is 
geworden kan een verklaring zijn. 
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Bezetting 
 

Bezettingspercentage 2017 
   jan 95,87 

 
per zaal 

 
      % 

feb 97,76 
 

Pippeloen 
 

97,9 

mrt 97,77 
 

Hooiberg 
 

97,2 

april 99,09 
 

Olleke Bolleke 94,2 

mei 99,01 
 

Kwetternest 93,3 

juni 96,91 
 

Boschfluiters 91,4 

juli 93,21 
 

Speelboom 82,1 

aug 85,14 
 

   sept 90,27 
 

   okt 92,26 
 

   nov 92,91 
 

   dec 89,84 
 

   

      Het gemiddelde bezettingspercentage over 2017 bedroeg 94,6% 

In december bezochten totaal 162 kinderen de speelzalen. 

Hiervan had 61% recht op kinderopvangtoeslag. 
 
 
 

 



  

17 
Jaarverslag Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 2017 

Personele bezetting 2017 
 
De stichting heeft op 31 december 2017 12 personeelsleden in vaste dienst en 1 
medewerker met een tijdelijk dienstverband. Eén manager peuterspeelzaalwerk en 12 
pedagogisch medewerkers, allemaal met een part-time dienstbetrekking. De manager 
peuterspeelzaalwerk en één van de pedagogisch medewerkers is ook voor 8, respectievelijk 
4 uur in dienst als pedagogisch coach. In 2017 hebben geen personeelsmutaties plaats 
gevonden. 
  
1 persoon heeft een dienstverband van 31 uur 
4 personen hebben een dienstverband van 20 uur 
4 personen hebben een dienstverband van 16 uur 
3 personen hebben een dienstverband van  14,66 uur    
1 persoon heeft een dienstverband van 12 uur 
1 persoon heeft een dienstverband van 4 uur  
In totaal komt de totale formatie in 2017 hiermee op 6,4 fte. Het ziekteverzuim in 2017 was 
3,39% . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstverband in jaren

t/m 5 jaar; 

1

6 t/m 10 

jaar; 5

Meer dan 

10 jaar; 7

t/m 5 jaar 6 t/m 10 jaar Meer dan 10 jaar

Leeftijdopbouw

< 40 jaar

8% 40 tot 50 

jaar

23%

>50 jaar

69%

< 40 jaar 40 tot 50 jaar >50 jaar
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Doel en uitgangspunten SKV 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 6 peuterspeelzalen in 
de gemeente Voorschoten waarbij het hoofddoel is:  
 
Het aanbieden van kwalitatief goede voorzieningen voor jonge kinderen zodat de 
voorzieningen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, in het 
bijzonder aan de ontwikkeling van kinderen met een achterstand. De ontwikkelfunctie draagt 
bij aan de algemene cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen en 
legt de basis voor school-specifieke ontwikkeling en talentontwikkeling in een latere fase. 
Ook de niet cognitieve vaardigheden, zoals creativiteit, doorzettingsvermogen en 
samenwerken. Kinderen leren van elkaar door samen te spelen en samen te leren. 
Daarnaast is ook een rol weggelegd bij het bevorderen van sociale integratie en het 
tegengaan van segregatie: jonge kinderen met verschillende achtergronden kunnen in deze 
voorzieningen samen leren en samen spelen. 
 
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 
 
De SKV heeft de volgende uitgangspunten: 

- Er zijn (zes) peuterspeelgroepen in de gemeente Voorschoten. De locaties zijn 
verspreid over de gemeente zodat in elke wijk een peuterspeelgroep is gevestigd. 

- In alle groepen wordt aan alle peuters voorschoolse educatie (ve) aangeboden zoals 
de wet het formuleert (voorheen aangeduid als VVE). Aan alle kwaliteitseisen door de 
wet gesteld voldoen deze groepen ruimschoots. Kinderen van welke afkomst dan ook 
spelen met en door elkaar. Door de manier waarop de SKV het aanbod heeft 
ingericht en de kwaliteit di geboden wordt, wordt er maximaal rendement behaald uit 
de voorschoolse educatie. Dit wordt door onderzoek van Kohnstamm en Fukkink 
bevestigd (Pre-cool 1016, Fukkink 2016). 

- Alle kinderen vanaf 2 jaar hebben de kans om deel te nemen aan een vorm van 
educatie (peuteropvang) van ten minste 2 dagdelen voordat ze naar school gaan. 
Geen enkel kind is uitgesloten en ieder kind heeft dezelfde kans om zonder 
achterstand naar de basisschool te gaan. Kinderen waar met betrekking tot hun 
ontwikkeling zorgen zijn (op het gebied van taal) of waar zorgen te verwachten zijn, 
gaan 3 dagdelen naar de peuterspeelgroep. 

- Kinderen worden samen met hun ouders gericht voorbereid op hun deelname aan en 
carrière binnen de schoolse omgeving en hun taak in de maatschappij. 
Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderwerp binnen de SKV. 

- Met behulp van de peuterspeelgroep worden de kinderen naast cognitieve en 
motorische vaardigheden ook sociaal-emotionele vaardigheden geleerd die ze samen 
met hun ouders nodig hebben in onze democratische samenleving 
(burgerschapsvorming).  

- De peuterspeelgroep met het aanbod van voorschoolse educatie is een belangrijk 
(preventief) middel in de zorgketen van de kinder- en jeugdzorg. Maar daarnaast ook 
een onmiskenbare voorbereiding voor kinderen en ouders die later te maken krijgen 
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met Passend Onderwijs. Het aanbod zorgt ervoor dat er een doorlopende leerlijn is 
naar het basisonderwijs, aansluiting wordt verzorgd met passend onderwijs, en in 
overleg met CJG extra zorg is voor doelgroepkinderen, waaronder statushouders. 

- De peuterspeelgroep is de partner van de ouders bij de opvoeding van hun kinderen. 
De professional van de SKV ondersteunt, stuurt en stimuleert de ouders bij de 
ontwikkeling van een autoritatieve opvoedstijl. 
 

 

 
 

 


