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Voorwoord  
 
Het afgelopen jaar is voor onze Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten een bijzonder jaar 
geweest waarin stabiele periodes werden afgewisseld door onzekere tijden. Net als het jaar 
2020 was het COVID-19 virus helaas nog behoorlijk bepalend. Medewerkers moesten alle 
zeilen bijzetten om tussen de lockdown perioden heen, de kinderen op een zo veilig mogelijk 
manier op te vangen. Steeds was daar het doorzettingsvermogen van de leidsters om zo 
goed en zo kwaad als het kon de kinderen de beloofde ondersteuning te bieden in de 
ontwikkeling. Ondanks het COVID-19 virus heeft de stichting inhoudelijk een goed jaar 
gehad. De vraag naar peuterplaatsen bleef stabiel.  
 
Hoewel sommige plannen wat vertraging opliepen was het tegelijkertijd een vruchtbaar jaar. 
Met name de gesprekken met de ketenpartners en de gemeente hebben geleid tot de start 
van het vastleggen van beleid dat met name op het gebied van de inhoud al jaren 
gemeengoed is in de gemeente Voorschoten. ‘Doen’ omzetten in vaste afspraken. 
 
Het peuterspeelzaalwerk beperkt zich niet alleen tot het voorbereiden van peuters op de 
basisschool of andere vormen van onderwijs. Vanuit de sociale functie biedt de 
peuterspeelzaal van oudsher ook een mogelijkheid voor ouders om zich te ontwikkelen. Het 
aanbod van de SKV bevindt zich in het onderwijsdomein maar zeker ook in het sociale- en 
welzijnsdomein. Niet alleen in de gemeenteraad staat het peuterspeelzaalwerk en de 
Voorschoolse educatie steeds vaker op de agenda. Ook landelijk is er steeds meer aandacht 
voor de meerwaarde die voorscholen bieden. We danken daarom uiteraard de raad van 
Voorschoten voor het vertrouwen dat zij hebben gegeven aan de SKV voor de wijze waarop 
zij uitvoering geeft aan het peuterspeelzaalwerk en de Voorschoolse educatie. Maar hopen 
dat ook landelijk de erkenning voor het educatieve aanbod echt blijvend op de agenda komt 
van de politiek. Het peuterspeelwerk kent in Voorschoten van oudsher een inclusief aanbod 
wat betekent dat alle peuters welkom zijn, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Belangrijk om daarin aandacht te blijven houden voor de toegankelijkheid van het aanbod. Of 
het speelrecht ooit voor ouders gratis wordt, lijkt op korte termijn nog niet aan de orde maar 
een wijziging in het toeslagensysteem zou daarin al een goede stap zijn.  
 
In het voorjaar van 2021 heeft het bestuur dat werd vertegenwoordigd door Norlandia BV, 
aangegeven zich nog alleen te willen richten op de eigen organisatie. Tijdens de 
zomermaanden is naar een nieuwe bestuurder gezocht en gevonden. Eind 2021 is de 
bestuursoverdracht geformaliseerd. Heel prettig dat bij de activiteiten die nodig waren voor 
de overgang naar de nieuwe bestuurder de gemeente steeds voor informatie en 
ondersteuning beschikbaar was. 
 
Vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst, waarin de peuterspeelzaal onderdeel blijft uitmaken 
van het zorg- en kinderopvangaanbod in Voorschoten. Een toekomst waarin het 
peuterspeelzaalwerk op een hoogkwalitatief niveau kan worden aangeboden zodat álle 
peuters in Voorschoten maximale kansen blijven krijgen, het kortdurend-ontwikkelingsgericht 
peuteraanbod behouden blijft en voor alle peuters toegankelijk is. Waarmee het aanbod van 
de SKV blijft passen binnen de doelstellingen van het Europees Kader voor Kwaliteit/The 
European Quality Framework/EQF. 
 
Louise Schrijver,  
Manager peuterspeelzaalwerk SKV 
Januari 2021 
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Jaaroverzicht 

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.  
 
Op 1 januari 2018 moeten alle geformuleerde kwaliteitseisen ingevoerd zijn. Dat betekent dat 
organisaties in 2017 daar voorbereidingen voor moesten treffen. 
 
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 benadrukt. 
 
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 voorschoolse educatie (ve) 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 ve. Per augustus 2017 zijn enkele eisen 
aangescherpt (Besluit wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit vve, 2017). Voor de SKV 
is daarin belangrijk om te voldoen aan de Taaleis 3F en de vereiste kwalificatie Ve die aan 
alle medewerkers wordt gesteld. 
 
In 2021 is door de onderwijsinspectie een aantal vragen gesteld over het beleid dat de 
gemeente heeft bepaald ten aanzien van de Voorschoolse educatie. Er is veel in 
Voorschoten maar ligt niet op alle punten expliciet vast. In 2021 is door de gemeente gestart 
om dit te veranderen. Er is een aantal externe partijen met veel expertise op dit gebied om 
ondersteuning gevraagd. Deze partijen, MiX Support, Oberon en Sardes hebben de opdracht 

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
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gemeente geadviseerd. De SKV heeft veel informatie en kennis aangedragen. Ook wel 
logisch als belangrijkste uitvoerder van het Ve beleid in de gemeente Voorschoten. Ook in 
2022 gaat het onderzoek verder van MiX Support en Oberon/Sardes en de verwachting is 
dat op basis daarvan medio 2022 een nieuw Ve beleidsdocument aan de raad kan worden 
gepresenteerd. 
 
Concreet betekende dit voor de SKV in 2021: 

- Het kindvolgsysteem is aangepast aan de laatste onderwijseisen vanuit de 
basisscholen in Voorschoten en SLO doelen waarop kinderen gevolgd en 
gestimuleerd in hun ontwikkeling; er wordt gebruik gemaakt van een veilig digitaal 
mailsysteem naar het onderwijs toe. 

- De periodieke overleg momenten met de logopedische ondersteuning in Voorschoten 
zijn geformaliseerd. 

- De ouderbetrokkenheid heeft een prominente plaats gekregen in het beleid en wordt 
ondersteund door de VVE-Thuis-coach met behulp van het programma VVE Thuis 
dat behoort bij het Ve programma Puk en Ko. 

- De bereikbaarheid van met name kwetsbare gezinnen en nieuwkomers is een punt 
dat veel aandacht heeft gekregen in 2021. Dat is nog niet afgerond en zal ook in 
2022 nog hoog op de agenda staan. 
 

 
 

Volgsysteem Voorschotens model 
Al vele jaren worden bij de peuterspeelzalen van de SKV de kinderen in de ontwikkeling 
gevolgd. Niet alle opvangorganisaties in Voorschoten maakten tot op heden gebruik van 
hetzelfde document en de manier van aanleveren van de overdrachtsformulieren aan het 
onderwijs. Samen met het onderwijs is in 2021 bepaald welke informatie belangrijk is voor 
een goede overgang naar het basisonderwijs. Met alle partijen is een Voorschotens 
overdrachtsformulier ontwikkeld.  
 
Niet alleen een eenduidig formulier maar ook de manier van overdragen wordt inmiddels 
breed in Voorschoten toegepast. Ter ondersteuning is een protocol opgesteld. Alle 
kinderopvang die gebruik maken van een overdrachtsformulier, leveren dat formulier via een 
beschermde mailomgeving aan het onderwijs aan. Voor de SKV en het onderwijs was daarin 
een belangrijk aandachtspunt het eerder en ruimer inzetten van de warme overdracht. 
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Namelijk al bij de leeftijd van 3 en een half jaar. Niet alleen bij peuters die gebruik maken van 
Ve maar ook in het algemeen als er peuters zijn met ontwikkelingsvragen. In deze 
voorschoolse periode tot een half jaar, kan een school samen met de ouders veel beter 
anticiperen op wat een startende kleuter nodig heeft om goed te kunnen meekomen in het 
kleuteronderwijs. 
 

Bereikbaarheid 
In Voorschoten is het aantal doelgroepkinderen beperkter in vergelijking met omliggende 
gemeenten. Toch is het ook in Voorschoten een uitdaging om alle gezinnen die vallen onder 
de doelgroep definitie, werkelijk te bereiken.  
 
Om een goed beeld te krijgen van het aantal kinderen dat mogelijk niet bereikt wordt, is in 
2021 gestart met het monitoren van de aantallen kinderen (die vallen onder de doelgroep-
definitie) die gebruik maken van de peuterspeelzaal, de kinderopvang, gastouders of die 
helemaal geen gebruik maken van een vorm van opvang. Aan de zorgpartners in het 
maatschappelijk werk, de logopedische ondersteuning en het CJG is gevraagd om aantallen 
doelgroepkinderen in hun bestand in aantallen op te halen en te categoriseren naar de vorm 
van opvang die het desbetreffende kind geniet. Ook bij de SKV houden we al sinds 2012 
gegevens bij van aantallen. Waarbij het ook belangrijk is om te kijken naar de achtergrond 
van deze gezinnen. 
 
Helaas is het op grond van de AVG niet toegestaan lijsten met persoonsgegevens uit het 
bevolkingsregister of van de verschillende ketenpartners een op een naast elkaar te leggen. 
Maar door een goede manier van anoniem registreren kunnen doelgroeppeuters in de 
verschillende registraties wel worden vergeleken. Dan is ook te bepalen of er ook in 
Voorschoten sprake is van een omissie in de bereikbaarheid. En of dat gezinnen met een 
bepaalde achtergrond betreft. Want in Voorschoten hebben we met de gemeente en alle 
ketenpartijen de ambitie dat ‘alle kinderen de kans krijgen mee te doen'. De analyse van de 
gegevens uit de monitor moet daarbij gaan helpen. 
 

Speelgroep 1+ 
Na de zomervakantie zijn er plannen ontwikkeld voor een 
Speelgroep 1+. Deze speelgroep heeft in november de 
eerste ouders en kinderen ontvangen. 
 
SKV wil met speelgroepen ouders en kinderen al jong 
laten ervaren en informeren over wat een 
peuterspeelzaal is en wat een kind ‘leert’ op de 
peuterspeelzaal. De overstap naar een peutergroep is 
dan snel gemaakt. Ouders en kinderen kunnen gratis 5 
ochtenden van 2 uur gratis komen spelen. Er kunnen 
maximaal 10 ouders meedoen. Per 5 kinderen wordt 1 
professional ingezet, eventueel aangevuld met een 
vrijwillige ouder. Zeker voor potentiële Ve kinderen is het 
belangrijk: eerst de dreumesgroep, dan met 2 jaar 
starten met 2 dagdelen en met 2 ½ jaar 4 dagdelen. 
 
In principe voor alle ouders maar focus ligt bij ouders die 
niet of nog niet zo vertrouwd zijn met een 
peuterspeelzaal of andere voorschoolse voorziening en 
hun dreumes vanaf 1 jaar uiteraard. Voorrang dus voor ‘kwetsbare’ ouders en kinderen 
waarvan de verwachting is dat een extra steuntje in de rug belangrijk is.  
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In samenwerking met CJG / JGZ en het maatschappelijk werk van Voorschoten Voor Elkaar 
worden met name ouders benaderd waarvan zij verwachten dat zij, zonder interventie, geen 
gebruik gaan maken van een voorschoolse voorziening of die twijfelen. Voorschoten voor 
Elkaar gaat zich actief inzetten op de werving.  
 
Wat willen we bereiken, wat levert het op? 

- Groter bereik voor VVE deelname. Dat er meer met name kwetsbare kinderen een 
langere periode naar de kinderopvang gaan en dus beter voorbereid naar de 
basisschool gaan. Meer kinderen bereiken en eerder starten dus!  

- Met name kwetsbare kinderen vroegtijdig naar de peuterspeelzaal stimuleren. 
Drempels voor gebruik van kinderopvang verlagen.  

- Ouders informeren over wat een kind van spelen leert, waarom peuteropvang 
belangrijk is, wat alle verschillende mogelijkheden en kosten zijn, wat Ve is etc.  

- Ouders en kinderen komen eerder in beeld. De leidsters kunnen het kind beter 
observeren en in overleg met CJG eventueel besluiten tot een Ve indicatie.  

- Er is ruimte voor ouders om vragen te stellen over opvoeden en ontwikkeling van hun 
kind. Indien nodig kan doorverwezen worden.   

- Ouderbetrokkenheid al vroeg stimuleren. Ouder-kind interactie thuis vergroten. Het 
vroegtijdig opbouwen van een relatie, de basis van ouderbetrokkenheid, is ook een 
belangrijke impuls voor de ouderbetrokkenheid in de peutergroep.  

- (Jonge) ouders vinden een klankbord bij andere ouders, kunnen zorgen en vragen 
delen met elkaar en met de professional.  

- Ouders leren anderen kennen, sociaal netwerk. Voor (eenzame) ouders met een 
klein netwerk kan dit een goede opstap zijn naar meer contacten met ouders die een 
kind hebben in dezelfde leeftijd met dezelfde vragen en onzekerheden.  

- We maken het ook gezellig, het moet ook voor ouders echt leuk zijn om te komen.   
 
Ouders komen met hun kind(eren) 5 ochtenden twee uur naar de peuterspeelzaal. Onder 
begeleiding van een gekwalificeerde leidster, spelen kinderen en leren ouders met hun kind 
met verschillend ontwikkelingsmateriaal spelen. De leidster laat de ouder zien hoe je 
eenvoudig thuis ook taal en spel kunnen stimuleren. Ouders ervaren het zelf en zien ook hoe 
leuk het is voor henzelf en hun kind. Ouders krijgen informatie en kunnen alles vragen.   
 

COVID-19 virus 
Helaas betekende het inzetten van vaccinaties in januari niet het 
einde van de COVID-19 pandemie.  
 
Dat zorgde opnieuw voor veel onzekerheid bij ouders en personeel. 
Tot 8 februari bleven de scholen en de kinderopvang gesloten. Een 

uitzondering op de sluiting vormde de openstelling voor ouders die werkzaam waren in de 
cruciale beroepen. Bij de SKV maakte een beperkt aantal ouders daar gebruik van. Om te 
voorkomen dat elke locatie per dag twee tot drie kinderen zou opvangen is de noodopvang 
gecentreerd op twee locaties. Op deze manier werd het mogelijk voor de peuters een fijne 
groep te organiseren. Ouders van kwetsbare gezinnen en kinderen met een Ve-indicatie zijn 
voor de noodopvanggroepen extra uitgenodigd. Tijdens deze lockdown maakten 19% van de 
ouders gebruik van de noodopvang. 
 
Een aantal leidsters heeft tijdens de sluiting van de scholen in januari geassisteerd bij de 
noodopvang op de basisscholen. De andere leidsters hebben, net als een jaar eerder 
activiteiten ontwikkeld om toch in contact te kunnen blijven met de kinderen en hun ouders 
thuis. Er werden dagelijks filmpjes opgenomen met spelletjes, voorleesboekjes en 
knutseltips. Er werd met hele groepen tegelijk ‘gezoomd’ en om de paar dagen kregen de 



  

8 
Jaarverslag Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 2021 

peuters leuke knutselpakketjes in de bus. Persoonlijk rondgebracht door de leidsters. Bij het 
rondbrengen maakten de leidsters er zo goed en zo kwaad als mogelijk een gezellig praatje 
met de peuters en hun ouders. 
 
Na de opening in februari bleef een klein aantal ouders hun kind thuishouden. Pas in maart 
was het de leidsters gelukt om ook deze ouders te overtuigen dat het veilig was hun kind te 
brengen 
 
Helaas werden de scholen vlak voor de kerstvakantie opnieuw geconfronteerd met een 
gedwongen sluiting door oplopende besmettingscijfers. Gelukkig mochten de kinderopvang 
en de peuterspeelzalen dit keer gewoon openblijven. De tijd had immers geleerd dat 
kinderen onder 4 jaar nauwelijks besmettelijk zijn. 
 
Hoewel een aantal leidsters binnen het eigen gezin geconfronteerd werd met een positieve 
COVID-19 uitslag, is het heel 2021 gelukt om met behulp van andere leidsters en 
gekwalificeerde invallers alle groepen open te houden.  
 

Vreedzame Kinderopvang 
In 2019 is gestart met invoering van het programma van de Vreedzame kinderopvang 
(Vreedzame school voor peuters en kleuters van het CED). Op 16 juni heeft de 
burgemeester van Voorschoten, Nadine Stemerdink, de leidsters officieel het certificaat 
uitgereikt. 
 
De Vreedzame School en 
De Vreedzame Wijk zijn 
succesvolle en erkende 
programma’s voor sociale 
competentie en 
democratisch burgerschap, 
ontwikkeld door CED-
Groep/Eduniek 
(https://vreedzaam.net/). Er 
is speciaal materiaal voor 
peuters en kleuters 
ontwikkeld: De Vreedzame 
Kinderopvang. Met dit 
programma creëert men 
een positief en moreel 
klimaat voor kinderen, 
professionals en ouders. 
Dit gedachtengoed past 
heel goed binnen de filosofie van de SKV.  
 
Niet alleen de peuters, ouders en medewerkers profiteren namelijk van deze methode maar 
ook de directe en indirecte sociale omgeving en de vrijwilligers die bij onze zalen 
ondersteunende werkzaamheden verrichten. Er zijn een aantal scholen binnen Voorschoten 
waar we als SKV nauw mee samenwerken en die de opleiding inmiddels ook hebben 
afgerond. Voor de doorgaan de ontwikkellijn en het in een groter verband trekken van de 
kracht van de methode De Vreedzame school is het zeer gewenst dat ook de 
peuterspeelzalen volgens deze methode zijn gaan werken. De opleiding heeft twee jaar in 
beslag genomen zodat niet alleen de methode wordt aangeleerd, maar het gedachtengoed 
ook onderdeel gaat vormen van de cultuur van de organisatie. Bij de SKV worden de 
medewerkers heel intensief gecoacht. Ook de methode van de Vreedzame school hanteert 
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een opleidingsmethode waarin de coaching een centrale plaats inneemt. Samen met de 
trainers van het CED zullen daarom met name de pedagogisch coaches de pedagogisch 
medewerkers in deze methode gaan begeleiden.  
 
Door de COVID-19 pandemie lukte het niet om alle trainingsmiddagen op een reguliere 
manier te laten plaatsvinden. Een aantal trainingen is daarom omgevormd tot digitale 
trainingen en een aantal trainingen moesten worden verschoven. In september 2021 zijn de 
pedagogisch medewerkers zelfstandig verder aan de slag gegaan met het programma. Er 
zijn inmiddels meerdere elementen een vast onderdeel geworden van het dagelijkse aanbod. 

 

Ontwikkeling Ondersteuning Team, VIB begeleider en 
Kiescoach 
In 2019 zijn de vereiste HBO coach-activiteiten zoals vereist volgens de Wet IKK verder 
vormgegeven in de vorm van 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. In 2018 is een pedagogisch coach volledig opgeleid tot VIB-
begeleider. Deze intensieve training is verzorgd door RIJKT licentiehouder van AIT, de enige 
houder van de kwaliteitsnorm van VIB. 
 
Naast VIB en de methode TINK (Taal en interactievaardigheden Kinderopvang) zal de 
pedagogisch coach ook optreden als KIEScoach. De KIEScoach begeleid jonge kinderen die 
te maken hebben met een echtscheidingssituatie. Dit aanbod wordt vormgegeven samen 
met het maatschappelijk werk in Voorschoten en de basisscholen. 
 
Op dit moment wordt het OOT-team gevormd door Jorine Groen met een afgeronde 
universitaire opleiding Pedagogiek met het specialisme ‘het jonge kind’ en KIEScoach en 
door Louise Schrijver opleiding Pedagogiek op hbo-niveau en VIB begeleider. 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. 
Daarnaast is er een medewerker met de opleiding opvoedondersteuning die uitvoering geeft 
aan het programma Voorschoolse Educatie Thuis. 
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Stabiele personeelsbezetting 
Het afgelopen jaar zijn er twee medewerkers in vaste dienst gekomen. Een stagiaire is 
doorgestroomd in de formatie. Een leidster is uitgestroomd als onderwijsassistent naar het 
basisonderwijs.  
 
Bij de SKV vinden we het belangrijk om ook stagiaires en vrijwilligers een plaats te geven 
binnen de organisatie. Er waren in 2021 vier vrijwilligsters actief op verschillende locaties op 
een of meerdere dagen. Deze vrijwilligers werken op vaste dagen en locaties en boven de 
formatie. Deze vrijwilligers doen dat geheel vrij van vrijwilligersvergoeding. En daar zijn wij ze 
zeer dankbaar voor.  
 
In 2021 hebben een aantal stagiaires de kans gekregen om kennis te maken met het 
peuterspeelzaalwerk dan wel stage uren in te vullen die onderdeel zijn van de opleiding. 
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. Een aantal stagiaires kwamen van het Waterland uit Leiden, Auris 
Leiden, MBO Rijnland, LOI en het NTI in Leiden. 
 

Overgang naar nieuwe bestuurder 

 
De peuterspeelzalen van Stichting Kinderspeelzalen Voorschoten (SKV) hebben sinds de 
oprichting in 1969 een onbezoldigd bestuur dat mede het beleid bepaalt en de kwaliteit 
bewaakt van onze voorschoolse voorziening. Vanaf 2017 heeft kinderopvangaanbieder 
Norlandia BV het bestuur gevormd van de SKV.  
 
Afgelopen zomer heeft Norlandia BV besloten het bestuur neer te leggen per 31 december 
2021. Norlandia BV heeft aangegeven zich weer uitsluitend te willen richten op de eigen 
organisatie omdat men zich de afgelopen paar jaar steeds minder betrokken voelde bij de 
identiteit van de stichting als voorschoolse voorziening met voorschoolse educatie.  
 
Het is zeer prettig om te kunnen vermelden dat het bestuur van de SKV per 1 januari 2022 is 
overgedragen aan Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL). Dat betekent continuering van 
het peuterspeelzaalaanbod in Voorschoten met de hoge kwaliteit zoals men dat van de SKV 
gewend is. Waarbij de SKV als organisatie direct kan profiteren van de jarenlange expertise 
van SPL rondom de voorschoolse educatie en de contacten in de regio.  
 
SPL is met haar 27 peuterspeelzalen in Leiden, Lisse en Noordwijk, een organisatie met 
dezelfde taak- en doelstellingen als de SKV. En net als de SKV een organisatie met zeer 
veel ervaring met het peuterspeelzaalaanbod met voorschoolse educatie. Daarnaast heeft 
ook SPL, net als de SKV, goede contacten met partners die betrokken zijn bij het welzijn van 
het jonge kind en de gemeente. Dat zorgt voor de toekomst niet alleen continuïteit van de 
peuterspeelzalen in Voorschoten maar zeer zeker ook versterking van de positie in de regio. 
De peuters en hun ouders in Voorschoten kunnen met SPL als bestuurder, zeer zeker ook in 
de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in Voorschoten gebruik blijven maken van het 
ontwikkelingsgerichte aanbod zoals ze dat gewend waren. Met dezelfde professionele 
leidsters en pedagogen. 
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Groot voordeel van de overname van het bestuur is ook de mogelijkheid om de administratie 
van de SKV neer te leggen bij het hoofdkantoor van SPL. Vanaf september 2021 zijn de 
werkzaamheden in gang gezet om de gehele administratieve overdracht per 1 januari 2022 
te kunnen verwezenlijken. Het is door hard werken van de vorige administrateur Marga 
Boonstra en het kantoor van SPL, gelukt om zowel de financiën als de kindplanning tijdig en 
soepel over te dragen. Helaas moeten we hierdoor afscheid nemen van het 
administratiekantoor Boonstra. Marga Boonstra heeft vele velen jaren op zeer professionele 
wijze de financiële administratie en de planning uitgevoerd en was een begrip bij ouders. 
 

Samenwerking met Norlandia en sluiten locatie Speelboom 
Op twee locaties was in 2021 een combinatiegroep actief waarbij kinderen werden 
opgevangen vanuit de stamgroepen van Norlandia en vanuit de SKV. Deze peutergroepen, 
De Boerderij en de Speelboom. Volgens een nieuw concept waarbij er voor ouders van deze 
peutergroep, een keuze mogelijk is om te kiezen voor peuteropvang van de SKV tussen 8.15 
en 12.15 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 8.15 en 8.15 uur gebracht en tussen 11.45 en 12.15 uur opgehaald.  
 
In deze peutergroepen wordt, net als bij de andere reguliere locaties, gewerkt op de 
ontwikkelingsgerichte manier zoals er op alle peuterspeelzalen van de SKV wordt gewerkt. 
Daarvoor is het nodig dat de groep wordt begeleid door twee vaste Ve-gekwalificeerde 
leidsters. 
 
Helaas lukt het Norlandia BV niet meer om voor de Speelboom een leidster in te zetten met 
de Ve-kwalificaties. Omdat de SKV geen concessies wil doen in de kwaliteit van het aanbod 
is besloten de kinderen die gebruik maakten van de locatie, over te plaatsen naar andere 
locaties en de groep per 1 januari 2022 te sluiten.  
 
De combinatiegroep De Boerderij is uitgebreid met twee ochtenden. Hierdoor is het toch 
mogelijk om meerdere peuters vanuit de kinderopvang van Norlandia BV kennis te laten 
maken met het peuterspeelzaalaanbod.  
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Diverse scholingen 
De SKV hecht veel waarde aan scholingen. Net als in de 
voorgaande jaren hebben de pedagogisch medewerkers in 
2021 een aantal verplichte scholingen gevolgd zoals EHBO bij 
kinderen. Zoals al hierboven aangegeven heeft 2020 en 2021 
wat betreft scholingen voor het overgrote deel in het teken 
gestaan van de methode Vreedzame Kinderopvang. 
  

Twee aandachtfunctionarissen en aansluiting bij de Verwijs 
index  
Bij de SKV is een gekwalificeerde aandachtsfunctionaris aangesteld. 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. 
 
De aandachtsfunctionaris is in 2021 bijgeschoold door de Landelijke Vakgroep 
Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK). 
 
Bij de SKV wordt het gebruik van de meldcode zeer serieus genomen. Er is in 2021 twee 
keer advies gevraagd bij Veilig Thuis. Daarnaast is twee keer bij zorgvragen in overleg met 
de ouders een melding gedaan in JeugdMATCH.   
 

Jaarlijkse inspecties GGD GOHR en SpeelTopVeilig 
In 2021 zijn een aantal locaties onderworpen aan een onderzoek door de Inspecteur van de 
GGD. Door COVID-19 zag dat er wel iets anders uit dan voorgaande jaren. Zo bracht de 
inspecteur een wat korter bezoek en werden verder telefonisch aanvullende vragen gesteld.  
 
In 2021 lag vooral de nadruk op de Ve certificaten en de taaltoets die alle medewerkers 
verplicht moeten hebben behaald. Verder was er voor de inspecteur extra aandacht voor de 
uitvoering van de COVID-19 maatregelen. Het 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 2021 heeft de jaarlijkse keuring plaatsgevonden van de speeltoestellen door het bedrijf 
SpeelTopVeilig, waarbij is beoordeeld dat een paar toestellen licht onderhoud nodig hadden 
maar verder nog steeds veilig zijn voor peuters. 
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Externe contacten 
De manager van de SKV neemt deel aan netwerkbijeenkomsten in Alphen en Gouda 
georganiseerd voor en door een 30tal andere middelgrote organisaties. 
 
In 2021 is de VVE werkgroep, die wordt gefaciliteerd door de gemeente Voorschoten 
gecontinueerd. De deelnemers zijn de basisscholen, de kinderopvang, jeugdverpleegkundige 
van het CJG, Voorschoten Voor Elkaar (het schoolmaatschappelijk werk) en de bibliotheek. 
Er is in 2021 een verdieping gestart met thema’s als overdracht en bereikbaarheid. Dit is in 
navolging van de miniconferentie die door de gemeente in 2019 is georganiseerd. 
 
De SKV heeft in zorgsituaties ondanks de COViD-19 pandemie toch zo goed mogelijk 
contacten onderhouden met de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, de maatschappelijk werker van Voorschoten Voor Elkaar, Primair Passend Onderwijs, 
de Educatieve Ambulante Dienst en 1801 (voorheen de Onderwijs Advies Dienst) in Leiden. 
 
In 2021 heeft elke 6 weken een regulier overleg plaatsgevonden tussen de pedagogen en de 

jeugdverpleegkundige en tussen de 
pedagogen en de maatschappelijk 
werker van Voorschoten Voor Elkaar. 
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen 
in overleg met de ouders 
ontwikkelingsvragen worden 
besproken.  
 
Ook met de plaatselijke logopediste is 
vier keer per jaar een overleg over 
kinderen die behandeling hebben of 
wellicht nodig hebben. Alles in nauw 
overleg met de ouders.  
 
De SKV is partner van Slank en 
Kwiek in Voorschoten ten aanzien van 
het Nijntje beweegdiploma. In 2021 
heeft Slank en Kwiek gastlessen 
gegeven op verschillende locaties van 
de peuterspeelzaal.  
 

Daarnaast is de kinderboerderij een vaste gast bij de locaties. De kinderen hebben ook in 
2021 genoten van de meegebrachte konijntjes, cavia’s, kuikentjes en paplammetjes. 
 

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 
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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, plaatsing- 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. 
 
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 2021 heeft dit overleg plaatsgevonden in oktober. De 
wisseling van het bestuur, de wijzigingen in het pedagogisch beleid, de hoogte van de 
ouderbijdrage en de laatste beleidsplannen Veiligheid en gezondheid stonden op de agenda. 

 

 

Klachtenvrij 
In 2021 is de SKV door de Geschillencommissie Kinderopvang klachtenvrij verklaard. 
Daarvoor heeft elke locatie een certificaat ontvangen. Deze certificaten zijn ook op de 
website geplaatst. 
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De website 
Onze website www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl is in 2021 weer volop aangevuld met 
foto’s en nieuwsberichten. De nieuwsbrieven gaan ook rechtstreeks naar de ouders via het 
digitale ouderportaal.  
 
De foto’s die op de website worden geplaatst kunnen alleen bekeken worden door de ouders 
met behulp van een code. De website 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. Elke speelzaal heeft 
een eigen nieuwspagina. 
 
 

 
 

Integraal Kindcentra 
De wens van de SKV is om in de toekomst onderdeel uit te kunnen maken van integrale 
kindcentra. Een ontwikkeling die in het land op veel verschillende manier wordt ingevuld en 
waar ook bij de gemeente, collega organisaties en de onderwijspartijen binnen Voorschoten 
voorzichtig verkenningen worden gedaan. Niet alleen inhoudelijk maar ook in financieel 
opzicht probeert de SKV zich daarop voor te bereiden. 

http://www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl/
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Kwantitatieve gegevens 2021 
 

Bezetting en ouderbijdragen 2021  
De peutergroepen worden door maximaal 16 peuters per ochtend bezocht. De groepen zijn 
divers, kinderen die de zaal bezoeken in het kader van Voorschoolse educatie (Ve) 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. Kinderen die in aanmerking komen voor Ve komen 2 ochtenden regulier en 
bezoeken de zaal daarnaast nog twee ochtenden die wordt gesubsidieerd door de gemeente 
Voorschoten. Daarmee wordt voldaan aan de eis van 16 uur voorschoolse educatie per 
week. 
 
De bezetting is in 2021 gestabiliseerd.     

2017 2018 2019 2020 2021 

Tarief waarover ouders KOT krijgen 7,18 7,45 8,02 8,17 8.46 

Uurtarief SKV voor ouders in euro's per uur 8,48 8,8 8,6 8,37 8,70       
  

 

Bezettingspercentage jan t/m de 
zomervakantie 

 
97,9 82,8 83 79 83 

Bezettingspercentage na de 
zomervakantie t/m dec 

 
91,6 80 83 84 86,5 

      
  

 

      
  

 

Percentage Kinderopvangtoeslag (KOT) ouders 59 65,5 65 58 60 

Percentage gezinnen zonder recht op KOT 41 34,5 35 42 40 

 
 
Er zijn bij de SKV in totaal 35 kinderen met een ve indicatie ingestroomd. (Per maand betrof 

dat gemiddeld 20 kinderen). Dat waren 
er in totaal twee meer dan in 2020. Alle 
kinderen met een indicatie voor Ve 
hebben bij de start vier ochtenden 
aangeboden gekregen en maakten 
daar gebruik van. 
 
Daarnaast merken we dat meer ouders 
de peuterspeelzalen weten te vinden 
van kinderen waarvan ouders zich 
zorgen maken over de ontwikkeling. 
Vaak gaat het daarbij om vormen van 
autisme of gedragsproblematiek. Deze 
kinderen krijgen niet altijd Ve 
aangeboden omdat ze niet vallen 
onder de doelgroep definitie maar 
kunnen wel profiteren van de kennis 
en kwaliteit bij de SKV. Er is bij de 
SKV inmiddels veel ervaring met de 
ondersteuning van ouders en kinderen 
die zich anders of op een bijzondere 
manier ontwikkelen. Ook kwetsbare 
gezinssituaties vallen daar onder  



  

17 
Jaarverslag Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 2021 

Ouderbijdrage 2021 
De ouderbijdragen zijn in 2021 ten opzichte van 2020 verhoogd, ongeveer gelijk aan het 
percentage waarmee de kinderopvangtoeslag is toegenomen. Daarmee is getracht de 
toegankelijkheid van de peuterspeelzaal voor alle ouders in takt te houden. We willen 
daarmee de toegankelijkheid voor met name de kwetsbare gezinnen waarborgen. 

 

Inkomsten 

groep 

Brutosalaris incl. 

vakantietoeslag;uitkering; 

overig inkomen 

per maand 

Tarief maandelijks 

(euro) voor het 

eerste kind (twee 

ochtenden per 

week) 

Tarief maandelijks 

(euro) voor het tweede 

kind (twee ochtenden 

per week) 

1 tot 1.692 15,46 15,46 

2 1.693 – 2.601 17,60 16,00 

3 2.602 –3.579 30,40 18,40 

4 3.580 – 4.868 43,98 18,66 

5 4.869– 6.998 71,72 24,52 

6 6.999 – 9.697 117,30 34,92 

7 9.698 en hoger 155,70 59,46 

 

Aantallen kinderen in 2021 
De zeven groepen werden maandelijks bezocht door gemiddeld 155 individuele kinderen 
(telling op 31 december: 147 in 2018 en 154 in 2019 en 2020) per maand. Gemiddeld 
stromen er 9 kinderen per maand in en uit. Van het totaal aantal kinderen bezochten 35 
unieke kinderen de peuterspeelzaal met een indicatie voor Voorschoolse educatie. (Dat 
waren er gemiddeld 20 per maand). Een reguliere peuter bezoekt de peuterspeelzaal 
gemiddeld twee ochtenden per week. De peuters met een Ve indicatie deden dat tenminste 
4 ochtenden per week waarvan de gemeente Voorschoten 2 ochtenden van voor zijn 
rekening nam. De bezetting is daarmee stabiel te noemen.  
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Personele bezetting 2021 
 
De stichting heeft op 31 december 2021 15 personeelsleden in vaste dienst. Eén manager 
peuterspeelzaalwerk en 14 pedagogisch medewerkers, allemaal met een parttime 
dienstbetrekking. Daarnaast zijn er twee invallers die voor meerdere dagen per week kunnen 
invallen. De manager peuterspeelzaalwerk en één van de pedagogisch medewerkers heeft 
een extra dienstverband voor de uitvoering van de taken die volgens de CAO Kinderopvang 
vallen binnen de taakomschrijving van pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 
 
1 persoon heeft een dienstverband van 25 uur 
4 personen hebben een dienstverband van 21,25 uur 
1 personen heeft een dienstverband van 20,6 uur 
4 personen hebben een dienstverband van 17 uur 
3 personen hebben een dienstverband van 12,75 uur    
2 personen hebben een dienstverband van 8,5 uur 
In totaal is de totale formatie in 2021 7,1 fte (7,28 fte in 2020).  
 
Het ziekteverzuim in 2021 is stabiel gebleven ten opzichte van 2020. Mede veroorzaakt door 
quarantaine of aan COVID-19 gerelateerde klachten. Daarnaast zijn drie medewerkers voor 
iets langere tijd ziekgemeld vanwege zwangerschapsklachten, knieoperatie en andere 
lichamelijke klachten. Geen van deze klachten was terug te voeren op de werksituatie. 
Het verzuim kon worden opgevangen door de twee invallers bij de SKV die op afroep kunnen 
worden ingezet bij ziekte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstverband in jaren

t/m 5 jaar; 

5

6 t/m 10 

jaar; 5

Meer dan 

10 jaar; 6

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

Leeftijdopbouw

< 40 jaar

22%>50 jaar

33%

40 tot 50 

jaar

45%

< 40 jaar 40 tot 50 jaar >50 jaar
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Doel en uitgangspunten SKV 2021  
 
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 7 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. 
 

• 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 om dat te kunnen bereiken de volgende uitgangspunten: 

• Er zijn (zeven) peuterspeelgroepen (peuterspeelzalen) in de gemeente Voorschoten 
waarbij de locaties zijn verspreid over de gemeente zodat in elke wijk een 
peuterspeelgroep is gevestigd of in elk geval op korte afstand is te bereiken. 

• 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). 

• 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 of waar zorgen te verwachten zijn (op welk gebied dan ook 
maar in het bijzonder op het gebied van taal), kunnen 3 dagdelen (vanaf 2020 4 
dagdelen) naar de peuterspeelgroep tegen gereduceerd tarief als dat deze kinderen 
helpt bij hun ontwikkeling. 

• In alle groepen wordt aan alle peuters voorschoolse educatie (ve) aangeboden zoals 
de wet het formuleert. 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 die 
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). 

• 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 
met Passend Onderwijs. Het aanbod zorgt ervoor dat er een doorlopende leerlijn is 
naar het basisonderwijs, aansluiting wordt verzorgd met passend onderwijs, en in 
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overleg met CJG extra zorg is voor doelgroepkinderen, waaronder statushouders. 

• 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. 

• 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. 
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Kwaliteitskader SKV 
Bij de SKV hebben we een kwaliteitskader opgesteld dat de basis is waarop we onze missie 
en visie tot uitdrukking laten komen. Vaak is dit kwaliteitskader gebaseerd op wettelijke 
richtlijnen maar zeker ook ingevuld aan de hand van recente wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten. 

• Elke groep van maximaal 16 peuters wordt begeleid door twee gekwalificeerde 
Pedagogisch medewerkers Ve 

• Elke groep heeft vaste pedagogisch medewerkers. 

• Zolang het de ontwikkeling van het kind positief beïnvloed zijn alle kinderen welkom. 
De SKV werkt inclusief. 

• Peuters bezoeken de peuterspeelzaalgroep gemiddeld 2 maal per week. Kinderen 
die van het Centrum voor Jeugd en gezin een indicatie voorschoolse educatie 
(indicatie-ve) hebben ontvangen, bezoeken de speelzaal tenminste 4 maal per week 
voor totaal 16 uur (vanaf 1 januari 2020). 

• Er zijn twee pedagogen in dienst op minimaal HBO- of WO-niveau die samen de 
pedagogisch medewerker, de kinderen en de ouders ondersteunen en de 
pedagogisch medewerkers scholen met behulp van coaching. Daarnaast zijn zij 
verantwoordelijk voor het implementeren en initiëren van pedagogisch beleid. 

• Er wordt gewerkt met het voorschoolse educatieprogramma Puk en Ko dat voor de 
observaties wordt aangevuld met informatie uit de observatielijsten Peuterpraat1. Alle 
kinderen (regulier en met een indicatie-ve) krijgen deze Ve-methode aangeboden 
zodat er een breed educatief programma is voor iedere peuter. 

• Er wordt gewerkt met het kindvolgsysteem volgens het Voorschoten model. 
Tenminste driemaal wordt daarin voor elke peuter (regulier en met een indicatie-ve) 
de ontwikkeling vastgelegd en de ontwikkelingskansen geformuleerd. Deze 
observaties worden met de ouders in een aantal mentorgesprekken besproken. 

• De observatieformulieren worden (met instemming van de ouders) doorgestuurd aan 
de basisschool. De peuters met een indicatie-ve worden in een gesprek met de 
ouders en de school (de leerkracht of de IB’er) ‘warm’ overgedragen. 

• Elke medewerker/team wordt maandelijks gecoacht op eigen handelen aan de hand 
van video interactiebegeleiding. De pedagogen hebben daar de volledige opleidingen 
TINK2 (Taal en interactievaardigheden Kinderopvang) en VIB (Video 
Interactiebegeleiding) voor gevolgd. Zij zijn lid van de kwaliteitskring van RIJKT3 en 
worden periodiek met behulp van supervisie en her-certificering in het gebruik van de 
VIB bijgeschoold. 

• Naast de coaching en de bijscholing die de voorschoolse educatie en de gebruikte 
methodes betreffen, krijgen alle medewerkers jaarlijks bijscholing in de EHBO, de 
BHV en de keuze voor deelname aan een congres op het gebied van 
ontwikkelingsaspecten van het jonge kind. 

• Er is een aandachtsfunctionarissen in dienst die gecertificeerd is volgens de eisen 
van de LVAK4. De aandachtsfunctionarissen scholen de pedagogisch medewerkers 
op het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De SKV laat 
jaarlijks haar Meldcode toetsen ten behoeve van het Keurmerk Meldcode. 

• De SKV heeft een Kiescoach, gespecialiseerd in jonge kinderen, in huis om de 
ouders van peuters uit scheidingsgezinnen bij te kunnen staan met adequate tips en 

 
1 Peuterpraat is een erkende methode voor voorschoolse educatie en ontwikkeld door het AED in Leiden. 
Leidsters worden daar in 2019 opnieuw in bijgeschoold 
2 TINK is ontwikkeld door Sardes en door het Nji aantoonbaar effectief bevonden zolang er regelmatig sprake is 
van gebruik van de methode 
3 Rijkt is licentiehouder van het AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en thuisbehandeling) 
4 LVAK is de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling 
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steun. Er worden met het maatschappelijk werk en de basisscholen voor jonge 
kinderen in een echtscheidingssituatie, gezamenlijke steungroepen georganiseerd. 

• De SKV is aangesloten bij de verwijsindex: JeugdMATCH. De 
aandachtsfunctionarissen zijn in het gebruik daarvan geschoold. De SKV gebruikt 
JeugdMATCH actief. 

• Er is een coach Gezonde Kinderopvang aangesteld. Deze coach heeft de landelijke 
train-de-trainerscursus Een Gezonde Start gevolgd. 

• De SKV heeft een actief ouderbeleid waarin het partnerschap van ouders een 
belangrijk onderdeel vormt. Bij ouders van peuters met een ve-indicatie is het de 
regel dat er in overleg met de ouders een huisbezoek kan plaatsvinden door één van 
de pedagogen. 

• Op iedere locatie vindt er zesmaal per jaar een open “inloopspreekuur” plaats van de 
jeugdverpleegkundige waarbij de jeugdverpleegkundige aanwezig is om, op een 
laagdrempelige wijze, vragen van ouders te beantwoorden over hun peuters en de 
jeugdverpleegkundige gelijktijdig de kans krijgt om de peuters in een andere context 
te zien dan alleen het consultatiebureau. Soms wordt dit ingekleed door middel van 
een “koffieochtend” waarbij ook andere ketenpartners aanwezig zijn, zoals de 
logopedie of de Speelotheek. 

• Aan elke zaal is een oudercommissie verbonden. Zij helpen de pedagogisch 
medewerkers met hand en spandiensten maar worden daarnaast jaarlijks om advies 
gevraagd op grond van de wettelijke adviesrechten over het beleid van de SKV. 

• De SKV is een erkent stagebedrijf waarbij we met name stagiaires aan ons verbinden 
die minder gemakkelijk een plekje kunnen vinden in de reguliere kinderopvang. 

• De SKV heeft een aantal vrijwilligers ‘in dienst’ met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
We bieden deze vrijwilligers een zinnige dagbesteding en de mogelijkheid om zich in 
te kunnen zetten voor de maatschappij. 

• De manager is namens de SKV verbonden aan het Platform Kinderopvang 0-4 voor 
kleine organisaties. 

-  

 


