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Inleiding

Alice ten Brinke, 

directeur

Voor u ligt het jaarplan van Stichting 
Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) voor 
het jaar 2021. In dit plan worden de 
doelstellingen voor het komende jaar 
vastgelegd. 

Dit jaarplan is een verdere uitwerking van 
ons  meerjarenbeleidsplan 2020-2024 
“Verder bouwen op een stevig fundament”. 

Verder bouwen  
op een stevig  
fundament

Wat goed is behouden

Onze plannen voor 2021
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1
Spelenderwijs 
ontwikkeling stimuleren

Om dit nog beter in de dagelijkse praktijk vorm te geven zijn we in 2020 

gestart met de scholing Samen Doordenken. Binnen deze wetenschappelijk 

effectief bewezen methode leren pedagogisch medewerkers hoe zij peuters op 

een speelse wijze kunnen uit dagen tot denken, praten en het  leggen van ver-

banden. Hierdoor worden de basiscompetenties die iedere  peuter nodig heeft 

bij het opgroeien in de moderne samenleving versterkt.

Ouderbetrokkenheid is essentieel bij de talentontwikkeling van peuters. In 

2020 hebben wij geïnvesteerd in het ontwikkelen, samenstellen en aanbieden 

van materialen aan ouders (o.a. Bereslim en spelmaterialen voor VVE-ouders) 

om thuis aan te sluiten bij de thema’s die in de peuterspeelzaal aan bod 

 komen. In 2021 onderzoeken wij hoe wij (VVE-) ouders kunnen helpen om 

tijdens de schoolvakanties, wanneer de peuterspeelzaal gesloten is, de ont-

wikkeling van hun kind op een speelse wijze blijven stimuleren.  

Ook richt SKH zich in 2021 op het verbreden en verdiepen van het aanbod 

voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Bij voorkeur in  samenwerking 

met het basisonderwijs.

Bij SKH vinden we het belangrijk 
dat ieder kind de kans krijgt zijn 
eigen talenten te ontwikkelen. 
Spelenderwijs de peuters uit-
dagen om de omgeving te ont-
dekken, vormt de basis van ons 
handelen.  
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Wijkgericht  
werken 
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Per 1 januari 2021 openden we onze nieuwe speelgroep Tovertuin in een ruimte 

bij kinderopvang Kleine Ikke, op de grens tussen de wijken Stadsdennen en 

Frankrijk. Met deze speelgroep kunnen wij ook binnen deze wijken de bestaande 

wachtlijst problematiek oplossen. Wij blijven in dit jaar monitoren of ons huidige 

aanbod voldoet aan de huidige behoeften van de wijk. Als er binnen een bepaal-

de wijk behoefte is aan uitbreiding van het aanbod, dan bekijken wij opnieuw 

hoe wij hieraan invulling kunnen geven.

Wij vinden het belangrijk om 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.  

Binnen basisschool DOK19 geven we hier actief invulling aan. Binnen DOK19 

zijn zowel peuterspeelzaal Doerak als BSO Kornuit gehuisvest.  In 2021 geven 

we binnen deze samenwerking actief verder invulling aan de vormgeving van 

een  integraal concept waarbij de doorgaande ontwikkellijn voor kinderen in de 

leeftijd van 2 tot 13 jaar centraal staat.  

SKH heeft speelzaalgroepen verspreid over 
de gehele gemeente Harderwijk. Wij vinden 
het belangrijk deze spreiding te handhaven 
en waar mogelijk nog te versterken zodat 
iedere peuter in de directe leefomgeving een 
peuterspeelzaal kan bezoeken. 
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SKH heeft in de afgelopen 50 jaar 
veel kennis en ervaring opgedaan in 
het bieden van voorschoolse educatie 
(VVE) aan kinderen in de leeftijd van 
2 tot 4 jaar en neemt daarmee een 
bijzondere positie in binnen de kinder-
opvangorganisaties in Harderwijk.

In 2021 wordt de nieuwe financieringsstructuur voor de VVE ingevoerd binnen 

de gemeente Harderwijk en kunnen ook andere kinderopvangorganisaties VVE 

gaan aanbieden. SKH gaat actief participeren in het (gemeentelijk) overleg 

tijdens deze transitie om te voorkomen dat kwaliteit en kennis rondom de 

voorschoolse educatie versnipperd raakt. SKH ziet zichzelf als dé expert 

 binnen de voorschoolse educatie voor 2- tot 4-jarigen in Harderwijk en kan 

haar kennis en ervaring beschikbaar stellen aan nieuwe aanbieders van VVE 

binnen de gemeente Harderwijk. 

Daarnaast gaat SKH, in afstemming met de gemeente, onderzoeken in hoe-

verre het mogelijk en gewenst is om de Intern Begeleider van SKH in te zetten 

als expert binnen de kinderopvang in situaties waarin een peuter met een 

VVE-indicatie deels gebruik maakt van de peuterspeelzaal en deels van de 

kinderopvang. De nieuwe locatie Tovertuin is bij uitstek een locatie om deze 

samenwerking verder te ontwikkelen omdat binnen deze locatie peuterspeel-

zaal en kinderopvang in één gebouw gehuisvest zijn. Tenslotte spant zich SKH 

in om haar kennis en ervaring beschikbaar te stellen voor onderwijs en kinder-

opvang, bijvoorbeeld in de vorm van een op te richten expertisecentrum.

3
Expertisecentrum 
Voorschoolse 
Educatie 2 tot 4 jaar
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4
Uitbouwen
zorgnetwerk 

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

is er afstemmingsoverleg met netwerkpartners in het zorgveld rondom het 

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

In 2021 wordt het innovatieplan “Verbeteren aansluiting voorschoolse 
voorziening-zorg-jonge peuter” verder uitgevoerd. Dit plan is opgesteld in 

samenwerking met Pactum en in nauwe afstemming met het CJG. 

De focus ligt in 2021 op de uitbouw van bestaande zorgstructuren en 

op welke wijze deze verstevigd kan worden om aan alle peuters optimale 

 ontwikkelingskansen te bieden. 

De meeste peuters die de peuterspeelzalen bezoeken ontwikkelen zich 
binnen de warme en veilige omgeving van de peuterspeelzaal op een 
 natuurlijke wijze. In  sommige gevallen blijkt er meer specialistische 
 ondersteuning en zorg nodig te zijn. 
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5
Alle peuters  
gelijke kansen

SKH vindt het belangrijk dat de peuterspeelzaal 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 blijven voldoen, vinden wij het 
belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van ouders.

In 2021 gaan wij de wijkgerichte benadering verder uitbouwen. Per wijk wordt 

bekeken waar de behoefte van ouders ligt op het gebied van voorschoolse 

educatie, ontwikkelingsstimulering en opvang. De invulling van het peuter-

speelzaalwerk laten wij waar mogelijk nog beter aansluiten bij de behoeften 

van ouders. Daarnaast gaan wij het peuterspeelzaalwerk beter onder de aan-

dacht brengen bij (toekomstige) ouders. 

Uiteraard betrekken wij hierbij de resultaten van het jaarlijkse ouder-

tevreden heidsonderzoek en spelen de oudercommissies van de afzonderlijke 

speelzalen actief een rol in het proces. 


