
 

 
Belangrijkste Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 
 

Inleiding 
Een belangrijk meetpunt voor onze kwaliteit is de tevredenheid van de ouders over de speelzalen. In 
het voorjaar hebben we onder al onze klanten een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek 
gehouden. De antwoorden op de vragen geven ons goed inzicht in de wensen en ervaringen van 
ouders. Hierdoor zijn wij in staat om als organisatie in z’n geheel en per locatie verbeteringen aan te 
brengen. 
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek en 
welke punten wij als organisatie meenemen om de kwaliteit van de speelzalen verder te verhogen. 

 
Samenvatting resultaten algemeen 
De enquête werd door 42,7% (=225 ouders) van de ouders ingevuld en ingeleverd.  
 

Het gemiddelde rapportcijfer was een 8,6. 
 
Het landelijke gemiddelde rapportcijfer voor de peuterspeelzalen ligt op 8,4. SKH scoort dus hoger 
dan dit landelijk gemiddelde en wij zijn trots op dit mooie resultaat. Een score die voor ons aangeeft 
dat ouders tevreden zijn met de wijze waarop het peuterspeelzaalwerk binnen SKH wordt 
vormgegeven en voor ons een teken dat al onze inspanningen om de kwaliteit van de 
peuterspeelzaal steeds verder te verhogen ook door ouders gewaardeerd worden.   
 

Sterke punten SKH 
Ouders geven aan met name heel tevreden te zijn over de volgende punten: 
 
De mate waarin opvangruimte(s) veilig zijn voor kinderen 
Wij vinden het belangrijk dat de speelzalen een plek zijn waar u uw peuter met een gerust hart kunt 
achterlaten. De peuterspeelzaal moet letterlijk een plek zijn waar peuters op een veilige wijze op 
ontdekking kunnen gaan. Ook in het komende jaar zullen wij er alles aan doen om deze basis te 
blijven handhaven en waar mogelijk nog verder te versterken. 
 
De correctheid van de administratieve afhandeling (facturen, automatische incasso, wijzigingen). 
Een groot compliment voor onze medewerkers van de kindplanning en financiële administratie die 
zich iedere dag weer inzetten om alle aanvragen en wijzigingen goed te verwerken. Uiteraard kan er, 
ondanks die inzet, altijd iets fout gaan. Aarzel niet om contact op te nemen met onze medewerkers 
wanneer u vragen heeft bij facturen of wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren. 
Zij helpen u graag op weg. 
 
De mate waarin de opvanglocatie bereikbaar is als u vragen heeft over uw kind. 
We zijn blij dat ook op dit punt ouders tevreden zijn. SKH heeft als uitgangspunt dat peuterspeelzaal 
een laagdrempelige voorziening moet zijn. Bij voorkeur in de eigen woonwijk en gemakkelijk 
bereikbaar en benaderbaar voor alle ouders. Eind oktober zullen wij 2 nieuwe locaties openen in de 
wijken Tweelingstad en Zeebuurt/Waterfront. Hiermee hopen we de bereikbaarheid van de 
peuterspeelzalen nog verder te vergroten. 
 
 



 
 
 
Het enthousiasme en het nakomen van afspraken van pedagogisch medewerkers 
Onze pedagogisch medewerkers vormen het fundament van onze opvang. Zij begeleiden uw peuters 
iedere dag en bereiden hen voor op de basisschool. Onderzoek wijst uit dat een betrokken en 
motiverend pedagogisch klimaat een belangrijke succesfactor is voor de ontwikkeling van ieder kind. 
Het enthousiasme van onze pedagogisch medewerkers zorgt voor zo’n motiverend groepsklimaat 
waarbij kinderen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. 
 

Aandachtspunten SKH 
Uiteraard zijn er ook altijd punten die beter kunnen. Het klanttevredenheidsonderzoek levert voor 
ons mooie aanknopingspunten op voor verdere verbetering van onze dienstverlening. 
Hieronder een overzicht van de items waarover ouders het minst tevreden zijn: 
 
De mogelijkheden om dagen te ruilen (21% van de ouders is hierover minder tevreden) 
Wij zijn ons ervan bewust dat er binnen de peuterspeelzaal geen mogelijkheden zijn om incidenteel 
dag(en) te ruilen. Dit is echter een hele bewuste keuze geweest. Het werken met vaste groepen, 
vaste dagdelen en vaste pedagogisch medewerksters vormen een belangrijke voorwaarde om een 
veilig groepsklimaat te kunnen bieden, waarin alle peuters kansen krijgen om zich verder te 
ontwikkelen. Het ene kind reageert uiteraard anders op wijzigingen in de groepssamenstelling dan 
een ander kind. Voortdurende wisselingen op de groep zou echter de emotionele veiligheid binnen 
de groep verlagen vandaar dat wij deze keus gemaakt hebben. 
 
De aanvullende diensten die de peuterspeelzaal biedt (bijv hulp bij aanvragen 
Kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie, hulp bij doorverwijzing naar andere zorg) (5% van 
de ouders is hierover minder tevreden) 
SKH vindt het belangrijk dat de diensten aansluiten bij de wensen van ouders. Voor hulp bij het 
invullen van de formulieren voor Kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie kunt u altijd een 
afspraak maken met de medewerkers van de kindplanning  Zij helpen u graag. (op werkdagen tussen 
8.30-12.30 bereikbaar via 0341-460183). 
Is er andere zorg nodig voor uw kind dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken bij de pedagogisch 
medewerkers. Ook is het altijd mogelijk contact op te nemen met de Intern Begeleider, Hetty Jansen, 
om samen met haar te bespreken wat voor uw kind passend zou kunnen zijn. 
Heeft u nog behoefte aan andere aanvullende diensten die SKH zou kunnen aanbieden dan horen wij 
dit graag. Neem gerust contact met ons op met al uw suggesties (mail: info@skh-harderwijk.nl). 
 
 De buitenruimte (5% van de ouders is hierover minder tevreden) 
De peuterspeelzalen van SKH zijn vaak gehuisvest in een basisschool. Dit heeft wel als nadeel dat de 
buitenruimte soms gedeeld moet worden met de basisschool en de inrichting van de buitenruimtes 
vaker beperkingen kent omdat de buitenruimtes een onderdeel vormen van het grotere schoolplein.  
Inmiddels hebben wij per locatie geïnventariseerd welke speeltoestellen een aanvulling zouden 
kunnen vormen op het huidige aanbod en welke mogelijkheden de ruimte biedt om speeltoestellen 
te plaatsen. In het najaar van 2019 hopen wij op de meeste speelzaallocaties nieuwe speeltoestellen 
te plaatsen waarmee we het buitenspelen voor alle peuters aantrekkelijker kunnen maken. 
 

 
 
 



 
 
Vervolg 
Hierbij willen we alle ouders die de moeite hebben genomen om het klanttevredenheidsonderzoek in 
te vullen van harte bedanken. Volgend jaar zullen we het onderzoek opnieuw laten uitvoeren. 

Uiteraard zullen wij ons in het komende jaar blijven inzetten om de hoge kwaliteit van 
dienstverlening binnen de peuterspeelzalen te handhaven en waar nodig verbeteringen en 
aanpassingen uit te voeren. 

Voor iedere locatie is een rapport gemaakt van de onderzoeksresultaten op locatieniveau. Deze 
rapporten worden besproken met de teams. Ieder team zal op basis van dit rapport nieuwe 
speerpunten en aandachtspunten formuleren om hiermee nog beter te kunnen inspelen op uw 
wensen. 

Heeft u naar aanleiding van dit rapport nog suggesties voor verbeteringen laat het ons gerust weten. 

(u kunt uw suggesties mailen naar: info@skh-harderwijk.nl) 

 

  

 


