
De peuterspeelzalen van SKH worden met een 8,6 gewaardeerd! 
 
Ouders zijn zeer tevreden over de peuterspeelzalen van SKH. 
Met name de professionaliteit en het enthousiasme van de pedagogisch medewerkers,  de 
veiligheid van de opvangruimte(s) en het nakomen van afspraken wordt hoog gewaardeerd. 
Of zoals een ouder het verwoord: Wij zijn zeer tevreden. Altijd lieve juffen. Weinig wisseling. 

Dochter komt blij thuis. Fijn dat ze al "schoolse" dingen met leeftijdsgenoten krijgen. 

 
In het najaar heeft SKH in samenwerking 
met FeedbackCompany,, opnieuw het jaarlijkse 
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In het onderzoek 
stonden verschillende onderdelen centraal. Zo werden er 
vragen gesteld over  de wijze van communiceren, de aandacht 
voor de ontwikkeling van de peuters, de professionaliteit van 
en het contact met pedagogisch medewerkers, het 
activiteitenaanbod en de veiligheid en hygiëne op de locaties. 

 
Ook mochten ouders een rapportcijfer geven aan de opvang. 
Het gemiddelde rapportcijfer was opnieuw een 8,6. 
Ten opzichte van het vorige klanttevredenheidsonderzoek scoort SKH bijna op alle items nog hoger 
dan in het voorgaande jaar. Voor SKH een teken dat alle inspanningen om de kwaliteit van de 
peuterspeelzaal steeds verder te verhogen ook door ouders gewaardeerd wordt. En voor 
pedagogisch medewerkers een groot compliment en teken dat hun werk gewaardeerd wordt.  
 
Persoonlijke aandacht  
Met name de persoonlijke aandacht van de pedagogisch medewerkers voor ieder kind en de 

kleinschaligheid spelen een belangrijke rol speelt bij de tevredenheid van 
ouders zoals blijkt uit de reacties van ouders: 
 
Persoonlijk, betrokken maar bovenal een prettige kleinschalige 
peuterspeelzaal. 
 
Onze zoon vond het in het begin heel spannend om te gaan, maar de lieve 
leidsters op de  
groep keken echt wat hij nodig had.. Dit heeft enorm geholpen. 
 
Blijven ontwikkelen 
Een belangrijk doel van het oudertevredenheidsonderzoek is ook om te kijken 

hoe wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. 
De antwoorden op de afzonderlijke items  geven ons goed inzicht in de wensen en ervaringen van 
ouders. Dit levert voor ons mooie aanknopingspunten op hoe wij nog beter kunnen aansluiten bij de 
wensen van ouders.  
De aandachtspunten worden weer meegenomen in onze plannen voor de komende jaren.  
Want bij SKH zijn wij niet alleen gericht op de ontwikkeling van kinderen ook de medewerkers en de 
organisatie ontwikkelen graag mee… 
 
Hieronder vindt u de weergave van de volledige rapportage van de belangrijkste resultaten 
 

 



Belangrijkste Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2021 
 

Inleiding 
Een belangrijk meetpunt voor onze kwaliteit is de tevredenheid van ouders over de speelzalen. In het 
najaar 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 33,4 % (=168 ouders) van de ouders ingevuld en ingeleverd.  
 

Het gemiddelde rapportcijfer was ook dit jaar een 8,6. 
 

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 
Evenals het voorgaand jaar werd de veiligheid van de opvangruimtes hoog gewaardeerd. 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 professionaliteit van de pedagogisch medewerkers 
Spelenderwijs ontwikkelen staat bij SKH centraal. En dat geldt niet alleen voor onze peuters. Wij 
vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen en daarom worden 
onze pedagogisch medewerker jaarlijks bijgeschoold en hebben allerlei aanvullende cursussen en 
scholingen gevolgd die noodzakelijk zijn om op een goede manier voorschoolse educatie te bieden. 
Hierdoor zijn zij, over het algemeen, beter gecertificeerd dan de gemiddelde pedagogisch 
medewerker binnen de kinderopvang. Ze hebben extra expertise wat betreft het signaleren van 
ontwikkelingsbedreigingen en hebben meer kennis over het stimuleren van de ontwikkeling van 
peuters, ook wanneer het even niet vanzelfsprekend gaat. Het is goed om te merken dat dit ook door 
ouders gezien en gewaardeerd wordt. Uiteraard zullen onze medewerkers zich ook in de komende 
jaren verder blijven ontwikkelen zodat zij iedere peuter optimale ontwikkelingskansen kunnen 
bieden. 
 
Het enthousiasme van en het nakomen van afspraken door 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 informatie die u krijgt tijdens de periodieke gesprekken (bijvoorbeeld oudergesprekken, 10-
minutengesprekken, ouderavonden) (58,4% van de ouders is hierover minder tevreden) 
Door de corona-pandemie zijn de mogelijkheden voor het voeren van oudergesprekken en  
10 minutengesprekken ernstig beperkt. Ook was het niet mogelijk om ouderavonden te organiseren. 
Hoewel we proberen op andere manieren zoveel mogelijk informatie aan u te geven (bijv bij 
overdracht, telefonisch en via mail) kunnen wij ons voorstellen dat u het directe contact met de 
pedagogisch medewerkers mist. Ook onze medewerkers ervaren dit als een gemis. Omdat de 
beperkende corona-maatregelen nog wel een tijd van kracht zullen zijn hebben wij besloten om met 
ingang van 1 januari 2021 te gaan kijken in hoeverre we online oudergesprekken kunnen gaan voeren 
via teams.  
 
De mogelijkheden om dagen te ruilen (26,7 % 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)  
(2,8% 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). 
 

 
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  nog suggesties voor verbeteringen laat het ons gerust weten. (u kunt uw suggesties mailen 
naar: info@skh-harderwijk.nl) 

 


