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Inleiding

SKH heeft in de afgelopen 50 jaar veel kennis en ervaring opgedaan in het 

bieden van voorschoolse educatie aan kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en 

daar zijn wij trots op. Wij delen graag onze kennis en expertise met anderen 

maar willen ons ook steeds verder (blijven) ontwikkelen. 

In de wereld om ons heen gaat alles steeds sneller. Vanuit een veilige en ver-

trouwde basis helpen wij kinderen om zich hierop voor te bereiden en bieden 

ieder kind de kans zich Spelenderwijs te ontwikkelen. Zo maken wij van groei 

óók ontwikkelen.

Alice ten Brinke, 

directeur

Onze plannen voor 2020 zijn een verdere 
uitwerking van ons meerjaren beleidsplan 
2020-2024 “Verder bouwen op een 
 stevig fundament”. 

Verder bouwen  
op een stevig  
fundament

Wat goed is behouden

Onze plannen voor 2020
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Spelenderwijs 
ontwikkeling stimuleren

Bij SKH vinden we het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt zijn eigen talenten te 
ontwikkelen. Hierbij willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij het eigen tempo en de 
eigen route van de peuter. En die ontwikkeling van een peuter verloopt vaak grillig 
en sprongsgewijs. Wat ze vandaag nog niet kunnen, kunnen ze morgen wel. En over-
morgen soms weer even niet. Spelenderwijs de peuters uitdagen om, samen met 
de pedagogisch medewerker en leeftijdsgenoten, de eigen omgeving te ontdekken 
vormt de basis van ons handelen.  

Om dit nog beter in de dagelijkse praktijk te kunnen gaan vormgeven zal in 

2020 een deel van de pedagogisch medewerkers de scholing Samen Doorden-

ken: taal en denkstimulering bij peuters gaan volgen. Dit is een wetenschappe-

lijk effectief bewezen methode die pedagogisch medewerkers leert hoe zij 

peuters op een speelse wijze kunnen uitdagen tot denken, praten en leggen 

van verbanden. Hierdoor worden de basiscompetenties die iedere peuter nodig 

heeft bij het opgroeien in de moderne samenleving versterkt.
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Wijkgericht  
werken 
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Binnen de wijk Stadsdennen willen wij, om aan deze doelstelling te kunnen vol-

doen, in 2020 een derde speelgroep openen om ook binnen deze wijk voldoende 

aanbod van peuterspeelplekken te kunnen creëren. 

Wij vinden het belangrijk om binnen de wijk zoveel mogelijk samen te werken 

met basisscholen en andere maatschappelijke voorzieningen binnen de wijk. SKH 

sluit zich aan bij de onderwijsvisie waarin de vorming van Integrale KindCentra 

(IKC’s) binnen Harderwijk centraal staat en zal actief participeren in overleg 

over toekomstig te formeren IKC’s.

SKH heeft 14 speelzaalgroepen verspreid 
over de gehele gemeente Harderwijk.  
Wij vinden het belangrijk deze spreiding te 
handhaven en waar mogelijk nog te verster-
ken zodat iedere peuter in de directe leef-
omgeving een peuterspeelzaal kan bezoeken. 
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Als kwaliteitsimpuls zal in 2020 
het aanbod VVE worden uitgebreid 
naar 16 uur.

Samen met de gemeente zal in 2020 een nieuwe financieringsstructuur voor 

de VVE vastgesteld worden en worden afspraken gemaakt over de inhoude-

lijke voorwaarden waaraan VVE in de toekomst moet voldoen. SKH zal actief 

participeren in het gemeentelijk overleg over deze wijzigingen, waarbij zij zich 

tot doel stelt, te voorkomen dat kwaliteit en kennis rondom de voorschoolse 

educatie versnipperd raakt. SKH ziet voor zichzelf een rol weggelegd om als 

dé expert binnen de voorschoolse educatie 2-4 jaar in Harderwijk, haar kennis 

en ervaring beschikbaar te stellen voor onderwijs en kinderopvang, bijvoor-

beeld in de vorm van een op te richten expertisecentrum.
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Expertisecentrum 
Voorschoolse 
Educatie 2-4 jaar
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Uitbouwen
zorgnetwerk 
(inclusiviteit)

De meeste peuters die de peuterspeel-
zalen bezoeken ontwikkelen zich binnen de 
warme en veilige omgeving van de peuter-
speelzaal op een natuurlijke wijze. In 
sommige gevallen blijkt er, meer specialis-
tische ondersteuning en zorg nodig te zijn. 

In de afgelopen jaren heeft SKH de interne zorgstructuur verder ingevuld en 

is er afstemmingsoverleg met netwerkpartners in het zorgveld rondom het 

jonge kind (bijv. CJG, Kentalis, Pactum, Pento, logopedisten). 

In 2020 zal uitvoering gegeven worden aan het innovatieplan “Verbeteren 
aansluiting voorschoolse voorziening-zorg-jonge peuter”. Dit plan is 

opgesteld in samenwerking met Pactum en in nauwe afstemming met het CJG. 

Onderdeel van dit plan vormt de inzet van coaching-on-the-job trajecten van-

uit Pactum binnen de speelzalen. In de uitvoering zal enerzijds aandacht ge-

geven worden aan het versterken van de expertise en handelingsbekwaamheid 

van pedagogisch medewerkers binnen de speelzalen en zal daarnaast gekeken 

worden op welke wijze de bestaande zorgstructuur verder uitgebouwd en 

verstevigd kan worden zodat aan alle peuters optimale ontwikkelingskansen 

geboden worden. 
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Tegengaan  
sociale segregatie

SKH vindt het belangrijk dat de peuterspeelzalen een laagdrempelige voorziening 
is die aan alle peuters in de directe omgeving een plek biedt om samen te spelen 
en samen te ontwikkelen. Iedere peuterspeelzaal is daarbij, qua samenstelling, een 
afspiegeling van de wijk. Om aan deze doelstelling te kunnen blijven voldoen vinden 
wij het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van ouders.

In 2020 zal het oudertevredenheidsonderzoek opnieuw plaatsvinden en zullen 

wij op basis van de resultaten opnieuw bekijken op welke wijze wij nog beter 

kunnen aansluiten bij de behoeften van ouders.

Ook in 2020 blijven wij nauw samenwerken met de oudercommissies van de 

speelzalen en zullen wij ons actief inspannen om ouders te werven, voor 

de twee locaties waarbinnen het nog niet gelukt is een oudercommissie te 

 formeren.


