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1. Algemeen 
 

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) biedt peuterspeelzaalwerk aan binnen de gehele gemeente 

Harderwijk. Het hoofkantoor is gehuisvest op het Engelserf 35 te Harderwijk. 

In 2021 heeft SKH één nieuwe locatie, Tovertuin, geopend en is binnen de bestaande locatie ’t 

Kuukeluusje een extra speelgroep gestart. 

Op 31-12-2021 beheert SKH 13 speelzaallocaties binnen de gemeente Harderwijk. 

In mei 2021 heeft SKH de nieuwe organisatie Kinderopvang Harderwijk BV opgericht. Binnen 

Kinderopvang Harderwijk BV zijn de buitenschoolse activiteiten, die door SKH met ingang van augustus 

2020 zijn opgestart, ondergebracht. Om de financiële stromen tussen peuterspeelzaal en BSO-activiteiten 

goed gescheiden te kunnen houden is besloten om deze activiteiten in verschillende juridische entiteiten 

onder te brengen. SKH is de enige aandeelhouder van Kinderopvang Harderwijk BV en vanuit SKH worden 

ondersteunende diensten verleend aan Kinderopvang Harderwijk BV. 

Zowel binnen SKH als Kinderopvang Harderwijk BV staat de maatschappelijke opdracht, het bieden van 

optimale ontwikkelingskansen aan alle kinderen binnen de gemeente Harderwijk centraal waarbij SKH 

een stichting is die geen commercieel winstoogmerk nastreeft. Kinderopvang Harderwijk B.V. heeft het 

streven om in ieder geval kostendekkend te draaien waarbij het behalen van winst geen doel op zich is. 

Kinderopvang Harderwijk B.V. ontvangt geen subsidies.  

 

 

De dagelijkse leiding van SKH is in handen van de directeur-bestuurder en er wordt gewerkt met een 

Raad van Toezicht model (zie organogram)  

.  

 

Figuur 1: Organogram SKH  
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2. Missie, visie en ambitie 
  

Onze missie 

SKH vindt het belangrijk dat alle kinderen, binnen de gemeente Harderwijk, optimale kansen krijgen 

aangeboden. SKH helpt peuters in hun ontwikkeling en hun ouders in de opvoeding van hun peuters door 

het aanbieden van een kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar voorschools programma waarbij het 

kind centraal staat.  

 

Onze visie 

Vanaf het moment dat we geboren worden, groeien we. Door te eten. Te bewegen. Te slapen. 

Veel hiervan gaat van nature. Wat niet als vanzelf gaat, kunnen we leren. Van onze ouders en 

van onze omgeving. Wij als SKH helpen bij dit leren. En maken van groeien óók ontwikkelen. 

We voelen het als een eer en een verantwoordelijkheid tegelijk: een goede en vertrouwde basis 

zijn voor kinderen. En dát gaat zeker niet als vanzelf. We ontwikkelen doordachte 

activiteitenprogramma’s en bieden professionele begeleiding. We maken ze ‘rijp’ voor school en 

sociaalvaardig. We bieden ze een warme, veilige en vertrouwde omgeving die ook speels en uitdagend is. 

Zo maken wij van groei ook ontwikkeling en worden onze kinderen al Spelender Wijs. 

 

Onze ambitie 

SKH ontwikkelt zich in de komende periode verder als dé expert en dienstverlener op het gebied van 

voorschoolse educatie voor alle peuters die dat nodig hebben in Harderwijk. SKH voert dit uit in nauwe 

samenwerking met ouders, onderwijs, zorginstellingen, kinderopvang, en de gemeente 

Harderwijk. Daarnaast ziet SKH zich als partner in brede kindercentra die op integrale wijze goede 

voorzieningen bieden aan kinderen van twee tot 12 jaar binnen Harderwijk. 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. In 2020 is SKH daarom, middels een pilot, gestart 

met het aanbieden van BSO binnen basisschool DOK19. Ons uitgangspunt voor de BSO is het aanbieden 

van een kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar voorschools en buitenschools programma waarbij 

het kind en de doorgaande ontwikkellijn centraal staat. 

 

In het jaarplan 2021 is een verdere uitwerking gegeven van ons  meerjarenbeleidsplan 2020-2024 

“Verder bouwen op een stevig fundament”.   

 Belangrijke aandachtspunten in het afgelopen jaar waren: 

• Spelenderwijs ontwikkeling stimuleren  

• Wijkgericht werken  

• Ontwikkeling Expertisecentrum Voorschoolse educatie 2-4 jaar  

• Uitbouwen zorgnetwerk  

• Gelijke kansen voor alle kinderen 
 

In dit jaarverslag wordt beschreven op welke wijze invulling is gegeven aan het realiseren van onze 
missie en wat de stand van zaken was per 31-12-2021. 
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3. Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht  
 

Toezichtkader 

  De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van SKH vanuit een integrale 

benadering en zet daarbij één vraag centraal: doet SKH het maximale wat de organisatie kan om de 

doelstellingen die we wij met elkaar hebben geformuleerd te realiseren. Binnen de kaders 

van financiële continuïteit zijn wij een maatschappelijke organisatie die zich vol inzet voor het 

optimaliseren van ontwikkelingskansen voor alle jonge kinderen binnen de gemeente Harderwijk.   

De raad van toezicht en het bestuur benaderen elkaar vanuit vertrouwen dat iedereen zich inzet voor 

deze doelstellingen op de meest open en integere wijze. Zo gaan we ook met elkaar om. De raad geeft in 

volledig vertrouwen de bestuurder de ruimte om te doen wat voor de realisatie van de missie, visie, 

kernwaarden en doelstellingen nodig is, in ruil voor een ruime informatiepositie. In die sfeer van 

vertrouwen kunnen raad van toezicht en bestuur ook met elkaar sparren over onderwerpen, zonder 

dat er direct sprake is van toetsing of besluitvorming.   

De raad van toezicht zoekt naar een rolvervulling waarin zij meerwaarde kan hebben voor de 

doelstellingen en de organisatie. Toezicht vindt derhalve grotendeels plaats door verrijkende dialoog, 

zowel met de bestuurder, de interne en de externe stakeholders. Zo kunnen belangen en voornemens 

worden afgewogen door de bestuurder en gewogen worden door de raad van toezicht.   

De raad van toezicht treedt in overleg met bestuurder in contact met de stakeholders en legt, via het 

jaarverslag, ook publiekelijk verantwoording af voor haar toezicht.   

 

De raad van toezicht bewaakt een brede informatiestroom: vanuit de organisatie en daarbuiten 

verzamelt zij beelden, feiten, meningen en beoordelingen. Met het bestuur wordt op de jaaragenda een 

aantal zaken geagendeerd waarbij de informatiepositie is gedefinieerd.  

  

De raad van toezicht laat het initiatief tot beleid aan de bestuurder maar kan wel punten in overleg 

naar voren brengen. De raad volgt de beschreven kernwaarden en draagt vanuit die kernwaarden bij aan 

de visie, missie en strategie van SKH.    

 

De raad van toezicht en de bestuurder bewaken gezamenlijk de doelstellingen en toekomstvisie van SKH 

in relatie tot de maatschappelijke vraagstukken die op dat moment spelen en hoe SKH zich verhoudt tot 

andere maatschappelijke partners en verwachtingen van ouders en kinderen.   

   

Gegevens van de toezichthouders 

Naam Functie (Neven)Functie(s) aangetrede

n 

einde (termijn) 

     

Corine Foppen lid Gedragswetenschapper Veilig Thuis 

Flevoland 

2020 2024 

Sonja Strijk lid Senior Beleidsregisseur Gemeente 

Amersfoort 

2021 2025 

Marjan Vinders lid 
 

2021 2021 

Evert Vos voorzitt

er 

Interim manager onderwijs, Lid RvT 

Marnix academie 

2020 2024 
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Daan Smit lid Management en advies,                               

Lid medezeggenschapsraad SKO 

Flevoland & Veluwe 

2017 2021 

     

De leden van de RvT ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

Werkwijze en professionalisering 

De Raad van Toezicht heeft tot nu toe geen commissies ingesteld. Aan het begin van het verslagjaar is 

binnen de RvT intensief met elkaar gesproken over de visie op toezichthouden. Dat heeft geresulteerd in 

het terugtreden van twee leden. De resterende leden hebben er voor gekozen om, onder begeleiding van 

prof. Goos Minderman, eerst een professionaliseringsslag te maken en een toezicht visie op te stellen. 

Deze toezicht visie sluit aan bij de governance code van de sector. In de loop van 2021 hebben bestuur en 

RvT samen zich gebogen over de gevolgen van de WBTR en is aanpassing van de statuten en bijbehorend 

reglement van de RvT daaraan voorbereid. 

 

Vergaderingen, thema’s en besluiten. 

De RvT heeft in 2021 zes keer vergaderd, op 11 februari, 13 april, 8 juni, 7 september, 12 oktober en 23 

november.  

In alle vergaderingen is aandacht besteed aan de gevolgen van de Corona epidemie voor de kinderen en 

de medewerkers van SKH.  

Zoals hiervoor gezegd was de governance ook een belangrijk onderwerp en is een toezicht visie 

ontwikkeld en aanpassingen vanwege de WBTR voorbereid. 

Als derde belangrijke onderwerp heeft de RvT zich gebogen over het vervolg van de start van de 

buitenschoolse opvang (BSO) activiteiten van SKH. De stichting legt in het werk van de BSO de nadruk op 

de doorlopende leerlijn. Er is onder meer besloten voor deze activiteiten een aparte entiteit op te richten. 

Onze accountant heeft ons om fiscale redenen geadviseerd om de vorm van een BV te kiezen. De BSO 

activiteiten zijn in de loop van het jaar uitgebreid. De RvT ziet in deze activiteit een uitbreiding van de 

reikwijdte van de missie van de organisatie. 

Uiteraard heeft de raad zich bezig gehouden met de jaarplannen, de jaarrekening en het jaarverslag. Er is 

over de jaarrekening gesproken met de accountant. De RvT heeft door Corona slecht gedeeltelijk 

uitvoering kunnen geven aan het afleggen van zaalbezoeken en het bijwonen van een 

ouderraadsbijeenkomst. Er is één keer overleg geweest met de OR. 

 

Werkgeversrol 

Met de bestuurder is door de drie leden van de RvT één keer een voortgangsgesprek gehouden. Daarin 

kwamen zowel de voortgang van de organisatie als ook de persoonlijke ontwikkeling en welbevinden van 

de bestuurder aan de orde. Het jaarlijkse functioneringsgesprek vindt plaats in januari 2022. 
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4. Personeelsbeleid  

4.1 Personeelsbestand  
In verband met uitbreiding van het aantal locaties is het personeelsbestand in 2021 verder uitgebreid. 

Binnen SKH waren in op 31-12-2021 51 medewerkers in dienst, allen parttimers. Een deel van de 

pedagogisch medewerkers van SKH verricht (ook) werkzaamheden binnen Kinderopvang Harderwijk 
BV.  

Naast de directeur-bestuurder zijn er drie administratief medewerkers, twee coördinatoren en een 

pedagogisch coach/Intern Begeleider werkzaam. Op de speelzalen werken 44 pedagogisch 

medewerkers op vast contract en oproepbasis. Alle medewerkers binnen SKH zijn vrouwen.  

 
Tabel1: leeftijdsopbouw medewerkers SKH (31-12-2021) 

leeftijd aantal percentage vergelijking met welzijnsorganisaties in NL 

tot 25 jaar 1 2% 5% 

25-35 jaar 4 8% 19% 

35-45 jaar 17 33% 21% 

45-55 jaar 19 37% 27% 

≥ 55 jaar 10 20% 28% 

 

In 2021 is het aandeel medewerkers tot 35 jaar gestegen van 5% naar 10 %. Een deel van de nieuwe 

medewerkers komt uit deze leeftijdsgroep. 

 

Binnen SKH waren op 31-12-2021 tien vrijwilligers actief. Op negen speelzalen wordt gewerkt met 

een vrijwilliger die één of meerdere dagdelen per week ondersteuning biedt aan de pedagogisch 

medewerkers. Deze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Op twee speelzalen zijn 

voorlezers uit het 50+ project van de Bibliotheek actief.    

  

4.2 Arbeidsvoorwaarden  
De cao-partijen kinderopvang en sociaal werk Nederland hebben besloten dat het 

peuterspeelzaalwerk onder de cao Kinderopvang gaat vallen. SKH heeft met ingang van 1 januari 
2021 de overstap gemaakt naar de CAO Kinderopvang.  

De opbouw van het loopbaanbudget (LBB) en individueel keuzebudget (IKB) is gestopt op de datum 

van de overstap. De werknemers die per 1-1-2021 binnen het loopbaanbudget nog een saldo 
vitaliteitsuren hadden open staan hebben de gelegenheid gekregen om tot uiterlijk 31-10-2021 aan 

te geven waaraan zij dit budget zouden willen besteden. Het grootste deel van deze medewerkers 

(11) hebben het ingezet voor extra vrije dag(en). Negen medewerkers hebben het budget besteed 

t.b.v. activiteiten die de gezondheid en vitaliteit bevorderen. Drie medewerkers hebben (een deel 

van) het budget besteed aan ondersteunende materialen t.b.v. scholing/cursus. 

4.3 Ziekteverzuim  
Het ziekteverzuim is in 2021 (2,97%) is gestegen ten opzichte van 2020 (2,01%). Dit wordt 

grotendeels verklaard vanuit een stijging van het kort verzuim tgv de coronapandemie.   Het 
gemiddelde verzuim binnen de sector Kinderopvang lag volgens gegevens van het CBS in de eerste 

drie kwartalen van 2021 boven de 6%.  Het verzuim binnen SKH ligt dus aanzienlijk lager. 
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In het afgelopen jaar was er daarnaast sprake van extra betaald verlof in het kader van quarantaine 

verplichtingen en zijn extra kosten gemaakt in verband met verzuim door medewerkers die wachtten 
op de uitslag van de coronatest. Dit verzuim is niet zichtbaar in het ziekteverzuimcijfer. 

 

4.4 Medewerkerstevredenheidonderzoek 
In november 2021 heeft SKH deelgenomen aan het medewerkerstevredenheidonderzoek van 
Effectory. Uit de cijfers van het medewerkerstevredenheidonderzoek blijkt dat SKH op 

werkgeverschap (7,5) en de werkmogelijkheden (7,8) ruim hoger scoort dan het landelijk 

gemiddelde. Maar vooral opvallend is de bevlogenheid (8,2) van onze medewerkers. Op basis van de 
onderzoeksresultaten heeft SKH het keurmerk ‘World-class Workplace’ ontvangen. 

In de afgelopen jaren werden binnen SKH verschillende acties ingezet om de ervaren werkdruk bij 

medewerkers te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dit tot een positief resultaat geleid te hebben. 
63,2 % van de medewerkers ervaart de huidige werkdruk als goed (2019; 57,1% /2017; 41,9%). In 

2019 werd de werkdruk nog als belangrijkste verbeterpunt binnen de organisatie benoemd door 

66,7% van de medewerkers, in 2021 werd dit nog door 30,3% van de medewerkers als belangrijkste 
verbeterpunt ervaren. Ook ten opzichte van landelijke cijfers binnen de Kinderopvang onderscheidt 

SKH zich positief als het gaat om de ervaren werkdruk. Landelijk wordt door 51% van de 

medewerkers aangegeven dat zij de werkdruk als goed ervaren (Bron: CBS AZW studies) 

 

In afstemming met de OR en RvT zal  de communicatie voor het komend jaar als speerpunt worden 

meegenomen. Dit werd binnen het medewerkerstevredenheidonderzoek door 39,4% van de 

medewerkers benoemd als belangrijkste verbeterpunt. In 2022 zal een aanvullend onderzoek 

plaatsvinden onder personeel om nader te onderzoeken op welke punten de communicatie 

verbetering behoeft. 

 

4.5 Opleidingen, training en coaching  

In 2021 hebben alle geplande cursussen, ondanks de beperkende coronamaatregelen, doorgang kunnen 

vinden. Soms werden cursussen wel online aangeboden.  

 

4.5.1 Scholing pedagogisch medewerkers 

Alle pedagogisch medewerkers hebben in 2021 deelgenomen aan de jaarlijkse herhaling Kinder-EHBO. 

In het kader van de verdere professionalisering VVE werd de Cursus Samen Doordenken ( 5 locaties) en 

coaching on the jobtrajecten ( 9 locaties) afgerond. 

Binnen 2 locaties werd daarnaast de cursus Boekstart afgerond en binnen 1 locatie werd, in het kader van 

verdere IKC-vorming, door pedagogisch medewerkers deelgenomen aan de Kanjertraining samen met de 

leerkrachten van de betreffende basisschool. 

 

4.5.2 Scholing nieuwe medewerkers 

In 2021 zijn 8 nieuwe pedagogisch medewerkers gestart met de cursus VVEsterk. Twee medewerkers 

hebben deze cursus inmiddels met goed gevolg afgerond. De overige nieuwe medewerkers hopen in 2022 

deze cursus te kunnen gaan afronden. 

 

4.5.3 Scholing management 

Opleiding pedagogisch coach 

In 2021 heeft Evelien Buter de opleiding pedagogisch coach afgerond en is daarna aangesteld als 
pedagogisch coach voor 6 locaties.  
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HBO Pedagogiek 
In 2021 heeft Hetty Jansen (Pedagogisch Coach/Intern Begeleider), de opleiding HBO Pedagogiek 

verder vervolgd. De verwachting is dat zij in het voorjaar 2022 de opleiding zal afronden. 
Leidinggeven aan IKC ontwikkeling 

De directeur heeft in 2021 deel genomen aan de leergroep Leidinggeven aan IKC ontwikkeling van de 
Stenden Hogeschool en deze succesvol afgerond. 
Pedagogisch Management Kind en Educatie 
In september 2021 is Evelien Buter (Pedagogisch Coach/coördinator) gestart met de opleiding PKME 
aan de Hogeschool Windesheim. Zij verwacht deze opleiding uiterlijk in 2026 te kunnen gaan 

afronden. 
 
In het scholingsplan 2022 is een uitgebreidere beschrijving en evaluatie te vinden van de scholings- 

en coachingsactiviteiten die hebben plaatsgevonden in 2021. 
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5. Medezeggenschap en toezichthoudende organen 
  

5.1 Ondernemingsraad (OR)   
In de loop van 2021 is de voltallige OR vervangen. Deels omdat de termijn van de zittende leden was 

afgelopen en deels omdat een OR-lid ontslag heeft genomen bij SKH.  

Vanaf september 2021 bestaat de OR uit de volgende leden:  Jeannet van Dijk (voorzitter), Sylvia 
Kroon (secretaris) en Jenneke van de Tweel (algemeen lid).  

In 2021 heeft de OR goedkeuring verleend aan de instemmingsaanvraag betreffende de wijziging 

aanname en inwerkbeleid nieuwe invalkrachten. 

De OR is geïnformeerd met betrekking tot het jaarplan 2021, de bijbehorende begroting en 

scholingsplan 2021. Gedurende het jaar zijn zij op de hoogte gehouden van:  

• ontwikkelingen rondom de BSO en de oprichting van een aparte BV voor deze opvangvorm  

• de zomerspeelzaal 

• resultaten oudertevredenheidsonderzoek 

• resultaten medewerkerstevredenheidonderzoek 

 

5.2 Ouderparticipatie  
 

5.2.1 Oudercommissie 

Per 1 januari 2016 geldt een inspanningsverplichting voor het oprichten van een oudercommissie per 

speelzaallocatie. In 2021 zijn opnieuw inspanningen verricht om voor alle locaties een 

oudercommissie te kunnen oprichten/laten voortbestaan en is er op alle locaties een 
oudercommissie actief.   

In 2021 heeft de centrale oudercommissie advies uitgebracht over de volgende zaken:  

• Uurtarief 2022 

De centrale oudercommissie heeft een positief advies uitgebracht. 

 

Daarnaast hebben verschillende afzonderlijke oudercommissies de mogelijkheid gekregen advies uit 

te brengen met betrekking tot: 

• Uitbreiding locatie met 2e groep (OC ’t Kuukeluusje) 

• Wijziging openingstijden  (OC Olleke Bolleke, ’t Rommelpotje en Kuukeluusje) 

• Gezamenlijk speel-leerplein peuters-kleuters Willem Alexanderschool    

(OC Kakelbont) 

Tenslotte is aan alle Oudercommissies gevraagd mee te denken in de vormgeving en opzet van de 
themanieuwsbrief voor ouders. 

 

5.2.2 Oudertevredenheidsonderzoek 

Een belangrijk meetpunt voor onze kwaliteit is de tevredenheid van de ouders over de speelzalen. In 
het november 2021 hebben we voor de 3e keer onder al onze klanten een uitgebreid 
klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De enquête werd door 31 % van de ouders ingevuld en 
ingeleverd. Het gemiddelde rapportcijfer is gestegen van een 8,6 naar een 8,8. 
Ten opzichte van het vorige klanttevredenheidsonderzoek behaalden we op bijna alle items een 
hogere score dan in het voorgaande onderzoek. Wij zijn trots op dit mooie resultaat.  
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5.3 GGD en onderwijsinspectie  
  

In 2021 zijn 12 van de 15 locaties bezocht door de GGD. Alle speelzalen die zijn geïnspecteerd  

voldeden aan de formele kwaliteitseisen die volgens de wet aan de peuterspeelzalen worden 

gesteld.  

In 2021 heeft geen bezoek vanuit de onderwijsinspectie plaatsgevonden.  
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6.  Activiteiten en gerealiseerde prestaties 

6.1 Regulier peuterspeelzaalwerk 
SKH biedt peuterspeelzaal binnen de gemeente Harderwijk voor alle kinderen van 2-4 jaar. Er wordt 

wekelijks opvang geboden aan ongeveer 500 peuters verspreid over 13 locaties binnen 16 

speelgroepen. De meeste peuterspeelzalen van SKH  hebben een openbaar karakter. Twee 
speelzalen hebben een christelijke grondslag (Benjamin, ’t Kuukeluusje) en op één locatie is zowel 

een openbare (De Stampertjes) als een christelijke groep (Robbedoes) gehuisvest. Eén speelzaal (’t 

Vlindertje) bevindt zich op het terrein van het AZC en richt zich speciaal op de doelgroep 
vluchtelingen die daar verblijven. 

SKH is de grootste aanbieder van peuterspeelzaalwerk binnen de gemeente Harderwijk en heeft een 

netwerk opgebouwd binnen de gemeente Harderwijk met verschillende maatschappelijke 
organisaties, scholen en gemeente. SKH is op dit moment de enige aanbieder van Voorschoolse 

Educatie (VE) binnen de gemeente Harderwijk. 

  

Het totaal aantal peuters dat gedurende (een deel van) het jaar de peuterspeelzaal heeft bezocht is 
ongeveer gelijk gebleven aan 2020.  

 

 
Grafiek 1: totaal aantal opgevangen peuters per jaar 

 

6.2 Vroegschoolse educatie 
 

6.2.1 Algemene informatie m.b.t. VVE  

Op alle speelzalen van SKH, met uitzondering van speelzaal ’t Vlindertje op het AZC, wordt VVE 
uitgevoerd conform de eisen die de Wet OKE stelt. Binnen een groep van 16 peuters worden 

maximaal 8 peuters met een VVE-indicatie opgevangen. Binnen de gemeente Harderwijk wordt in 

het Convenant VVE (10 september 2015) een brede doelgroepdefinitie gehanteerd voor de Vroeg 
en Voorschoolse Educatie (VVE). Naast kinderen met een (dreigende) taalachterstand kunnen 

kinderen ook een VVE-indicatie toegewezen krijgen bij een geconstateerde achterstand of een 
verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand op één van de volgende ontwikkelingsgebieden: 

sociaalemotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, motorische ontwikkeling, 

ontluikende/beginnende geletterdheid en ontluikende/beginnende gecijferdheid. Tevens is het 
mogelijk een VVE-indicatie te verkrijgen wanneer er een verhoogd risico is op een 

ontwikkelingsachterstand ten gevolge van gezinsfactoren. 

665 641 593 571

190 205 195 195

2018 2019 2020 2021

Aantal peuters per jaar

WK gem subs
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In de afgelopen jaren zagen we een toename in het aantal kinderen dat gedurende een (deel van 

het jaar) gebruik heeft gemaakt van het VVE-aanbod. Ook in 2021 zien we weer een lichte stijging 
t.o.v. van het voorgaande jaar (zie grafiek 2 ).  

  

Grafiek 2: Aantal peuters dat gedurende (een deel van het jaar) gebruik heeft gemaakt van het VVE-

aanbod. 

In 2020 zagen we een forse terugval in het aantal peuters dat minimaal 18 maanden heeft 
deelgenomen aan het VVE-programma. In 2021 zien we dat het percentage peuters dat minimaal 18 

maanden deel heeft genomen aan het VVE-programma weer is gestegen. 

  

 
Grafiek 3: Percentage VVE-peuters dat minimaal 18 maanden heeft deelgenomen aan het VVE-programma 
 

Een nadere analyse laat zien dat het aandeel peuters dat een indicatie heeft ontvangen na start weer 

is toegenomen. Dit zou (deels) verklaard kunnen worden uit het feit dat door de COVID-19 pandemie 

bezoeken aan het CJG minder frequent plaats konden vinden. Verder is opvallend dat het aandeel 

peuters waarbij er later zorg is ontstaan is gestegen. Dit betreft voornamelijk peuters van NT1 
afkomst waarbij er later zorgen ontstonden rondom de taalontwikkeling. Ook zien we een groei van 

het aandeel peuters dat door verhuizing later is ingestroomd (zie tabel 2). 
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Tabel 2: Oorzaken deelname < 18 maanden    
  

  
schooljaar 
2018- 2019   

schooljaar 
2019-2020 

 Schooljaar 
2020-2021 

Oorzaak       

start psz 2 jaar / indicatie na start 16%   3%  18% 

start psz 2,5 jr / indicatie na start 16%   9%  20% 

start psz 3 jr / indicatie na start 5%   3%  3% 

start psz 3;9 jr / indicatie na start 0%   2%  0% 

start na 2,5 jr op verzoek ouders 5%   2%  0% 

later zorg ontstaan 12%   9%  20% 

start psz + indicatie bij 2,5 jr 2%   8%  5% 

start psz + indicatie bij 3 jr 5%   11%  3% 

start psz + indicatie na 3 jr 0%   5%  3% 

instroom door verhuizing   2%   3%  12% 

uitstroom voortijdig 37%   20%  3% 

niet gestart 0%   8%  0% 

wachtlijst op voorkeurslocatie 0%   12%  8% 

overig 0%   6%  5% 

totaal 100%   100%  100% 

 

6.2.2 Interne Coaching en Begeleiding  

Binnen SKH is een intern begeleider/Pedagogisch coach werkzaam die de pedagogisch medewerkers 

ondersteunt bij hun werkzaamheden en de vormgeving van de voorschoolse educatie. De intern 

begeleider is daarnaast medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het 

zorgbeleid van de SKH en de kwaliteit van het aanbod op individueel en groepsniveau en draagt zorg voor 

een doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs. 

Met ingang van 1 februari 2021 is de functie van Intern Begeleider, in verband met de toename van het 
aantal VVE-kinderen, uitgebreid van 22 naar 24 uur. 

 
In 2021 heeft de Intern Begeleider haar bijdrage geleverd aan een verdere inhoudelijke versterking van 
het VVE-programma door: 

• Verdere ontwikkeling en implementatie aanbod VVE-uitleenmaterialen voor thuis. 

• In afstemming met onderwijs vormgeven van de doorgaande ontwikkellijn 

• In afstemming met CJG en Pactum verder vormgeven van de doorgaande zorglijn 

• Ontwikkelen en implementeren aanbod VVE-zomerspeelzaal 

• Samenwerking te zoeken met kinderopvangorganisaties wanneer een VVE-peuter ook de 
kinderopvang bezoekt voor afstemming m.b.t. de individuele aanpak van het kind. 

 

6.2.3 Doelstellingen en Resultaten VVE  

Met ingang van 2021 is de subsidieregeling peuterspeelzaalwerk onderdeel geworden van de 

subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie. Aanlevering van de gegevens vindt sinds 

januari 2021 plaats via de Peutermonitor. 

SKH neemt jaarlijks deel aan de kwaliteitsmonitor VVE. Binnen de gemeente Harderwijk werd deze voor 
het schooljaar 2020-2021 uitgevoerd door Sardes. De resultaten van de monitor zijn weergegeven in het 

rapport: Zicht op Gelijke kansen, VVE/OAB-monitor Harderwijk, Schooljaar 2020-2021. 
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Op basis van de monitor wordt geconcludeerd dat SKH een groot bereik heeft onder de VVE-doelgroep, 

dat de voorschoolse educatie in de basis stevig staat en dat alle resultaatafspraken voor de voorschoolse 

periode zijn behaald. Veruit de belangrijkste reden voor een VVE-indicatie is een (dreigende) achterstand 

in de Nederlandse taal bij NT2-kinderen. De onderzoekers van Sardes geven daarbij aan dat een 

aandachtspunt nog kan liggen in het bereiken en herkennen van NT-1 kinderen die het risico lopen op 

een taalachterstand.  Uit eigen analyse is gebleken dat het aandeel peuters waarbij er later zorg is 

ontstaan is gestegen in 2021. Dit betreft voornamelijk peuters van NT1 afkomst waarbij er later zorgen 

ontstonden rondom de taalontwikkeling. Dit zou er op kunnen wijzen dat we deze doelgroep wel beter in 

beeld krijgen maar nog (te) laat. Daarnaast blijkt uit eigen onderzoek dat het bereik binnen de wijk 

Tweelingstad relatief laag is. Dit is een wijk waarin verwacht mag worden dat hier meer kinderen wonen 

met een NT1 achtergrond waarbij er sprake kan zijn van een dreigende taalachterstand. Het verhogen 

van het bereik in deze wijk vormt voor SKH een aandachtspunt voor 2022. 

Daarnaast wordt in het rapport geconcludeerd dat SKH veel verschillende activiteiten organiseert voor 

ouders, om hen te betrekken bij dat wat hun kinderen leren en doen tijdens de voorschoolse educatie. 

Als aanbeveling wordt meegegeven dat een volgende stap kan zijn om na te denken over educatief 

partnerschap: de ouder en pedagogisch medewerker als gelijkwaardige partners die samen nadenken 

over wat de beste aanpak is voor een kind. Hier hopen we in 2022 verder invulling aan te kunnen gaan 

geven. 
 

 

6.3 Peuterspeelzaal AZC  
 

6.3.1 Aantallen deelnemers en bereik 

In 2021 waren er 38 peuters die gedurende een deel van het jaar de peuterspeelzaal op het AZC (2017; 32 

peuters, 2018: 67 peuters, 2019: 59  peuters; 2020; 39 peuters) bezochten. Het percentage peuters dat 
aanwezig is op het AZC en de peuterspeelzaal bezoekt is gedaald t.o.v. voorgaande jaren. Deze daling 

wordt grotendeels verklaard doordat 2 peuters meer zorg nodig hadden dan binnen de peuterspeelzaal 

geboden kon worden. Zij worden opgevangen binnen de Schutse. Daarnaast waren er enkele peuters die 
op het vakantiepark Putten waren geplaatst waardoor zij de peuterspeelzaal niet (meer) konden 

bezoeken. 

 
Tabel 3: bereik peuterspeelzaal AZC   

  

Maand 
aantal 

peuters 

opkomst 

zaal

percentage 

bereik

aantal 

peuters 

Opkomst 

zaal *

percentage 

bereik

aantal 

peuters 

Opkomst 

zaal 

percentage 

bereik

aantal 

peuters

opkomst 

zaal

percentage 

bereik

aantal 

peuters

opkomst 

zaal

percentag

e bereik

Jan 16 11 69% 17 15 88% 22 22 100% 23 22 96% 20 15 75%

Feb 16 10 63% 16 13 81% 22 21 95% 22 20 91% 20 15 75%

Maart 14 11 79% 14 12 86% 19 19 100% 21 20 95% 21 17 81%

April 10 7 70% 18 16 89% 22 20 91% 21 17 81%

Mei 12 9 75% 21 18 86% 22 22 100% 19 17 89% 20 15 75%

Juni 12 10 83% 22 20 91% 21 21 100% 20 16 80% 20 16 80%

Juli 20 15 75% 24 23 96% 20 16 80% 18 12 67%

Aug 11 11 100%

Sept 12 12 100% 28 22 79% 31 31 100% 24 20 83% 19 15 79%

Okt 11 11 100% 29 28 97% 33 31 94% 19 15 79% 19 15 79%

Nov 14 14 100% 27 23 85% 26 24 92% 19 15 79% 19 13 68%

Dec 18 18 100% 25 21 84% 23 18 78% 19 13 68% 17 12 71%

2021

vakantie

20202017 2018 2019

vakantievakantie

vakantie

lockdown corona

vakantie



                                                   Jaarverslag 2021 

__________________________________________________________________________      

  

  

17 
 

 

 

6.3.2 Verblijfsduur en uitstroom 

In de periode 2017 -2020 nam de gemiddelde verblijfsduur op de peuterspeelzaal langzaam toe. In 
2017 namen de peuters gemiddeld 12,78 weken deel aan het peuterspeelzaalprogramma. In 2021 is 

dit gestegen naar een gemiddelde verblijfsduur van 24,8 weken. Vooral het percentage peuters dat 

langer dan 26 weken verblijft op het AZC is de laatste 3 jaar verder toegenomen.(zie tabel 4). 
 

Tabel 4: verblijfsduur peuterspeelzaal AZC 

  2017 2018 2019 2020 2021 

0-12 weken 56% 60% 36% 37% 42% 

13-25 weken 35% 22% 28% 33% 24% 

26 weken of meer 9% 18% 36% 30% 34% 

 

 

Sinds 2019 zie je een wijziging in de populatie op het AZC. Er zijn meer peuters die langer verblijven 

op het AZC. Het aandeel peuters dat uiteindelijk uitstroomt naar de Vlieger omdat ze de 4-jarige 

leeftijd bereikt is toegenomen. Ook zijn er in dit jaar meer peuters die een definitieve woning 

toegewezen krijgen binnen Harderwijk en doorstromen naar een andere peuterspeelzaal van SKH 

(zie tabel 5).  

 
Tabel 5: Reden uitstroom peuterspeelzaal AZC 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Verhuisd naar woning 78% 56% 30% 33% 48% 

Naar ander AZC 8% 11% 2% 10% 6% 

Naar basisschool de 

Vlieger 11% 9% 24% 

 

20% 

 

14% 

Naar andere psz van 

SKH    

  

9% 

Naar speciaal 

onderwijs/zorginst 3% 2% 4% 

 

6% 

 

6% 

Terugkeer   34% 17% 3% 

gestopt met psz   4% 0% 0% 

Onbekend / overig 0% 22% 2% 13% 14% 

 

6.3.3 Pedagogische kwaliteit 

Om te waarborgen dat de peuterspeelzaal op het AZC een kwalitatief sterk inhoudelijk programma 

blijft bieden zijn prestatieafspraken vastgelegd met betrekking tot inhoud van het programma en de 

wijze waarop kinderen gevolgd worden in de ontwikkeling. 

Binnen de peuterspeelzaal ’t Vlindertje wordt gewerkt met een aangepaste versie van de VVE-
methodiek Uk & Puk waarbij cyclisch drie verschillende thema’s worden aangeboden die aansluiten 

bij de belevingswereld van deze specifieke doelgroep en waarbinnen veel aandacht is voor het 

bieden van rust en veiligheid (gewenningsfase 3-6 maand) en de eerste verwerving van de 

Nederlandse taal (vanaf 3 maand). 

De ontwikkeling van alle peuters wordt gevolgd waarbij er met name aandacht is voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling. In de beginfase van de peuterspeelzaal maken we 



                                                   Jaarverslag 2021 

__________________________________________________________________________      

  

  

18 
 

gebruik van NT-2 observatielijsten die specifiek gericht zijn op anderstalige kinderen en een indicatie 

geven in hoeverre er een basis gelegd is voor het verwerven van het Nederlands als tweede taal. 
Verblijft een peuter langer dan 6 maanden bij de peuterspeelzaal dan wordt gestart met registratie 

binnen het kindvolgsysteem KIJK! waarbij de volgende ontwikkelingslijnen worden gevolgd: Omgaan 

met jezelf, omgaan met anderen, taal-spraakontwikkeling en speel-leerontwikkeling. Op dat moment 
wordt ook een individueel stimuleringsplan opgesteld. 

 

6.3.4 Ouder-(kind)groepen 

Sinds mei 2019 heeft de gemeente een subsidie verstrekt aan ZorgDat en SKH om uitvoering te geven 
aan de ouderparticipatie binnen peuterspeelzaal ‘t Vlindertje . Door het opzetten van oudergroepen 

en ouder-kindgroepen, voor ouders en peuters die op het AZC verblijven, worden daarbij de 

volgende doelstellingen nagestreefd: 

1. Versterken (educatieve) betrokkenheid van ouders 

2. Door grotere betrokkenheid van ouders de taalontwikkeling en algehele 

ontwikkelingsstimulering van peuters te bevorderen en zowel peuters als ouder beter te 

kunnen voorbereiden op de basisschool.  

3. Versterken opvoedkundige vaardigheden ouders 

4. Bieden van inzicht in opvoeden binnen twee culturen en wat dit in de praktijk betekent 

 

Op basis van de evaluatie ouder-(kind)groepen AZC de volgende doelen geformuleerd voor 2021: 

• Vergroten continuïteit in bereik en deelname 

• Meer aandacht voor taalstimulering. 

• Balans tussen ontspanning en voorlichting 

• Verder inbedding binnen het AZC 

 

Door de coronapandemie en de bijbehorende beperkende maatregelen werd de omvang van de 

(ouder-)kindgroepen beperkt van 8 naar 5 peuters met één ouder zodat de 1,5 meter afstand 
gewaarborgd kon worden. Het aantal deelnemers aan de ouder-kindgroepen was in dit schooljaar 

stabieler. Variërend van 3-5 peuters + ouders per bijeenkomst. Bij 50% van de bijeenkomsten was 

het maximale aantal van 5 ouders aanwezig. Helaas moest de ook de ouder-kindgroep enkele keren 
afgelast worden i.v.m. corona. In deze weken werd aan ouders een activiteit aangeboden die ze zelf 

met hun peuter thuis konden uitvoeren. We hopen dat in het komend jaar de omvang van de ouder-
kindgroep weer verhoogd kan worden na versoepeling van de corona-maatregelen. 

 

In het jaar 2021 is verder invulling gegeven aan een jaarprogramma voor de ouder-kindgroep. Voor 

iedere bijeenkomst werd een programma op schrift vastgelegd en na afloop aangevuld met een 
evaluatieverslag. Bij ieder thema werden woordkaarten meegegeven aan ouders. Een en ander zal 

volgend jaar verder uitgewerkt worden in een jaarprogramma dat steeds herhaald kan worden. 

 

Door de beperkende coronamaatregelen is het niet gelukt concreet invulling te geven aan de 

verdere afstemming van activiteiten met andere zorg- en welzijnspartijen binnen het AZC.  

Er is inmiddels, vanuit ZorgDat, ook een ouder-kindgroep opgestart voor ouders van kinderen 0-2 

jaar. Vanuit deze groep vindt doorverwijzing plaats naar de ouder-kindgroep van de peuterspeelzaal. 

Dit werkt goed. Voor het komende jaar willen we verder invulling geven aan een doorgaande lijn in 
beide programma’s. Daarnaast zal contact gezocht worden met Taalmaatjes om te kijken of het 

mogelijk is ook hier meer aansluiting te vinden in het taalaanbod. 
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Om de bekendheid onder ouders te vergroten is gewerkt aan een uitnodiging die in verschillende 

talen beschikbaar is. Deze uitnodiging wordt verspreid onder alle (nieuwe) ouders met jonge 
kinderen binnen het ZAC. 

 

6.3.5 Samenwerkingsverbanden 

SKH neemt deel aan het overleg tussen COA, gemeente, leerplicht, onderwijs en voorschool. Tevens 

hebben de pedagogisch medewerkers van ’t Vlindertje in het afgelopen jaar  

deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst AZC. 
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7. Nieuwe Ontwikkelingen 
 

7.1 Spelenderwijs ontwikkeling stimuleren  
Bij SKH vinden we het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt zijn eigen talenten te ontwikkelen. 

Spelenderwijs de peuters uitdagen om de omgeving te ontdekken, vormt de basis van ons handelen. 

In 2021 heeft een deel van de pedagogisch medewerkers de cursus Samen Doordenken afgerond. De 
cursus “Samen Doordenken” is een doelgerichte invulling van de educatieve ondersteuning van peuters 

waarbij deelnemers bekend raken met de theorie en praktische toepassing van de taal- en 

denkstimulering. De cursusinhoud is geëvalueerd onder deelnemers en werd met een voldoende 
beoordeeld. In 2022 zal middels de groeps- en kindbesprekingen door de IB-er aandacht besteed worden 

aan de borging van het geleerde in de dagelijkse praktijk. 

 

Vanuit de landelijke overheid werd in 2021 de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie. 

Deze regeling is in het leven geroepen om de mogelijkheid te bieden aan VVE-aanbieders om peuters met 
een indicatie voor voorschoolse educatie extra ondersteuning te bieden vanwege achterstanden, 
veroorzaakt door de sluiting van kindercentra vanwege COVID-19. SKH heeft besloten gebruik van te 
maken van deze regeling en heeft subsidie aangevraagd voor de uitvoering van een inhaal- en 
ondersteuningsprogramma op twee locaties van SKH. In totaal konden 16 peuters deelnemen aan de 
zomerspeelzaal. Tijdens de zomervakantie bezochten deze peuters 2 weken gedurende de 3 dagdelen de 
zomerspeelzaal. Tijdens deze weken werd een eigen ontwikkeld programma aangeboden. Daarnaast 
waren er ook 2 ouderbijeenkomsten verzorgd door medewerkers van ZorgDat. Tevens kregen de ouders 
en peuters voor de vier weken dat de peuterspeelzaal gesloten was een vakantie-tas mee met 
ondersteunende materialen/spelletjes/boekjes passend bij het thema van de zomerspeelzaal zodat thuis 
ook verder gespeeld en geleerd kon worden. Na afloop is de zomerspeelzaal geëvalueerd onder ouders 
en medewerkers. Het aanbieden van de zomerspeelzaal lijkt een goed alternatief te kunnen zijn om 
oplopende achterstanden te voorkomen1.  Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om ook in 2022 
weer uitvoering te kunnen geven aan de zomerspeelzaal vanuit de subsidie NPO-gelden.   
 

Daarnaast ontvingen alle peuters en ouders bij start van de zomervakantie een activiteitenboekje 

ontwikkeld door SKH met daarin tips voor leuke zomeractiviteiten. Tevens was ook tijdens de 

zomervakantie via Bereslim, een aanbod van digitale prentenboeken  beschikbaar voor alle ouders. 

 
 

7.2 Wijkgericht werken  
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. 

In 2021 werd binnen basisschool DOK19 verder invulling gegeven aan de vormgeving van een integraal 

concept waarbij de doorgaande ontwikkellijn voor kinderen in de leeftijd van 2-13 jaar centraal staat.  

Binnen de projectgroep met vertegenwoordigers vanuit basisschool DOK19, BSO Kornuit en speelzaal 

Doerak is verder invulling gegeven aan de gezamenlijke visie en doelstelling2. Dit heeft geleid tot het 

opstellen van een jaarplan voor het schooljaar 2021-2022.  

 

 
1 Evaluatie zomerspeelzaal SKH. 
2 Projectplan IKC ontwikkeling binnen DOK19 
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Doelen voor de komende periode zijn: 

•  Ontwikkelen richtinggevende visie jonge kind en doorgaande leerlijn 2-7 jaar 

• Teamvorming => waar mogelijk inzetten combinatiefunctionarissen 

• versterken en uitbreiden van de ouderbetrokkenheid. 

 

Daarnaast werd in september 2021 ook binnen de Willem Alexanderschool gestart met de vormgeving 

van een integraal Kindcentrum. Ook hier is een projectgroep actief met vertegenwoordigers vanuit de 
Willem Alexanderschool, BSO Kleurrijk en speelzaal Kakelbont. In verschillende bijeenkomsten wordt ook 

hier gewerkt aan de verdere invulling van de gezamenlijke visie en doelstellingen3 

 

Binnen de wijk Drielanden is SKH al langere tijd op zoek naar een extra locatie voor het aanbieden van 
peuterspeelzaal omdat er sprake is van een wachtlijst binnen deze wijk. In 2021 is het, na intensief 

overleg tussen basisschool Wolderweide en Prokino, is het gelukt om tijdelijk een nieuwe plek te vinden 

voor een peuterspeelzaal. Met ingang van 1 febuari 2022 verwachten in basisschool Wolderweide een 
speelzaal voor max 8 peuters te kunnen starten voor de periode t/m sept 2023. Hierdoor kan een (deel 

van de) wachtlijst problematiek binnen de wijk Drielanden worden opgelost. 

 

In 2021 heeft SKH actief geparticipeerd in een overleg met verschillende maatschappelijke organisaties 
binnen de wijk Tweelingstad. Doel van dit overleg was de onderlinge afstemming met betrekking tot 

activiteiten die worden aangeboden binnen deze wijk te verbeteren. We hopen dat dit op termijn zal 
resulteren in een wijkgerichte aanpak.  

SKH maakt deel uit van de gemeentelijke werkgroep in opdracht van BOPOH die zich richt op verbetering 

van de verbinding opvang -onderwijs -jeugdhulp. Het inrichten van wijkteams binnen de gemeente 

Harderwijk is binnen deze werkgroep één van de speerpunten.  

 

7.3 Ontwikkeling Expertisecentrum Voorschoolse educatie 2-4 jaar  
SKH is (nog steeds) de enige aanbieder van VVE binnen de gemeente Harderwijk en heeft in de afgelopen 

50 jaar een ruime expertise ontwikkeld op het gebied van voorschoolse educatie.  

SKH vindt het belangrijk dat er binnen de gemeente Harderwijk een breed aanbod beschikbaar is van 
peuterspeelzaal en voorschoolse educatie. 

Een deel van de VVE-doelgroep peuters maakt gebruik van de kinderopvang omdat beide ouders werken 

en de openingstijden van de peuterspeelzaal niet aansluiten bij de werktijden van ouders. In het 
afgelopen jaar hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om, in deze situatie, aan betreffende ouders een 

combinatie aan te bieden van enkele dagdelen peuterspeelzaal naast de dagen dat de kinderopvang 

wordt bezocht. De IB-er van SKH heeft in deze situaties contact gezocht met de betreffende 
kinderopvanglocatie. Uitgangspunt van dit overleg was dat de IB-er een bezoek kan brengen aan de 

kinderopvanglocatie en er uitwisseling en afstemming kan plaatsvinden over de individuele ontwikkeling 
van de peuter en welke (extra) begeleiding geboden kan worden. Mede door corona en de beperkende 

maatregelen kon deze afstemming slechts moeizaam plaatsvinden. We hopen dat we hier in het 

komende jaar, wanneer de beperkende corona-maatregelen versoepeld worden, verder invulling aan 

kunnen gaan geven. 

 

Daarnaast is SKH in 2021 door de gemeente benaderd met de vraag of het mogelijk zou zijn om invulling 

te gaan geven aan een peuterspeelzaal bij Islamitische basisschool Al Islaah. Belangrijkste doel van deze 
uitbreiding is het non-bereik VVE onder de NT2 peuters te verlagen. In 2021 zijn verschillende 

voorbereidende gesprekken gevoerd met de gemeente en de directie van Al Islaah. Uiteindelijk is een 

 
3 Projectplan IKC ontwikkeling binnen Willem Alexander school 
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(voor SKH uniek) concept ontwikkeld waarbij binnen deze nieuwe speelzaal alleen VVE-peuters (max 12 

peuters) worden opgevangen. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij onder andere 
de gezamenlijk invulling van de ouderbetrokkenheid op deze locatie een belangrijk aandachtspunt vormt. 

We verwachten per 1 januari 2022 de nieuwe speelzaal Mozaiek te kunnen openen. 

 

7.4 Uitbouwen zorgnetwerk  
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. In 2020 heeft de gemeente Harderwijk een subsidie 
verstrekt aan Pactum en SKH voor de uitvoering van het innovatieplan Verbeteren aansluiting 

voorschoolse voorziening-zorg-jonge peuter. 

Middels dit innovatieplan beogen wij de volgende resultaten te realiseren 

1. Daling van het aantal doorverwijzingen naar jeugdhulp. 

2. Sneller de juiste hulp bieden aan jonge gezinnen die de opvoeding van hun kind(eren), om welke 
reden dan ook, niet goed aankunnen. 

3. Voorkomen dat peuters thuis komen te zitten in afwachting van juiste hulp. 

4. Alle peuters ontvangen de juiste begeleiding en zorg 

Om bovenstaande resultaten te realiseren worden enerzijds coaching-on-the-jobtrajecten vanuit Pactum 
ingezet binnen SKH om daarmee de handelingsbekwaamheid van pedagogisch medewerkers te 

versterken. Daarnaast zijn gelden gereserveerd voor bijeenkomsten van een zogenaamd 

interprofessioneel team met vertegenwoordigers vanuit Pactum, CJG en SKH. Binnen dit 

interprofessionele team wordt, aan de hand van anonieme casussen uit de dagelijkse praktijk, bekeken 

op welke wijze invulling gegeven kan worden aan verdere samenwerking tussen de partijen. Op basis van 

de casussen wordt geïnventariseerd in hoeverre er binnen de peuterspeelzalen en/of jeugdhulp en/of 
gemeentebreed er vraagstellingen zijn waar op dit moment nog geen passend hulpaanbod geboden kan 

worden en waar nog mogelijkheden liggen voor verbetering van de onderlinge samenwerking en 

afstemming. 

Door de beperkende maatregelen covid-19 heeft de uitvoering van het innovatieplan enige vertraging 

opgelopen maar het traject kon eind 2021 afgerond en geëvalueerd worden4. Op basis van de positieve 

evaluatie is opnieuw een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente voor voortzetting van het plan 
vanuit de NPO-gelden. In deze nieuwe subsidieaanvraag is een uitbreiding van het interprofessionele 

team met vertegenwoordiging vanuit Careander opgenomen. 

 

7.5 Gelijke kansen voor alle kinderen 
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. In de afgelopen jaren 

is SKH veel bezig geweest met het bereiken van de VVE-doelgroep en het bieden van een kwalitatief 

hoogwaardig aanbod voor deze doelgroep. 

Naast de aandacht voor peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand vinden wij het ook 

belangrijk om aandacht te hebben voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. De Intern Begeleider 

van SKH is, in het kader van haar studie, in 2021 gestart met een onderzoek binnen SKH naar de wijze 

waarop de kennis van pedagogisch medewerkers over de begeleiding van kinderen (2-4 jaar) met een 

ontwikkelingsvoorsprong vergroot kan worden en hoe dit vormgegeven kan worden binnen het beleid 
van SKH. Op basis van de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek willen wij in 2022 nader invulling 

gaan geven aan de begeleiding van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong, zodat ook deze peuters 
alle kansen krijgen hun talenten optimaal te ontwikkelen. 

 
4 Evaluatie Innovatieplan Verbeteren aansluiting voorschoolse voorziening-zorg-jonge peuter 
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8. Bijzondere omstandigheden i.v.m. corona 
 

In het jaar 2021 zijn de speelzalen van 1 januari t/m 8 februari 2021  gesloten geweest in verband met de, 

vanuit de overheid, verplichte maatregelen. Gedurende deze periode werd wel noodopvang verzorgd 

voor peuters waarvan de ouder(s) in cruciale beroepen werkzaam waren of waarbij er zorg rondom het 

gezin en/of kind was. 

Tevens zijn verschillende pedagogisch medewerkers van SKH ingezet in de noodopvang bij het 

basisonderwijs. 

Ouders ontvingen gedurende de periode van sluiting een compensatie voor de eigen ouderbijdrage. Deze 

compensatie werd geheel vergoed vanuit de landelijke overheid via de Wet Kinderopvang en vanuit de 

gemeente Harderwijk middels een extra subsidie. 

In de periodes van de lockdown is een afname te zien in het aantal afgenomen uren opvang. Dit wordt 

veroorzaakt door het feit dat geen nieuwe contracten werden gestart in deze periode terwijl 4-jarigen 

wel werden uitgeschreven. 

Daarnaast zijn gedurende het jaar 2021 extra personeelskosten gemaakt voor het laten uitvoeren van 

corona-sneltesten bij personeel en extra verlof ivm quarantaine verplichtingen. 
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9. Vernieuwingen en investeringen 
 

 

9.1 Aanpassing buitenruimte 
In 2018 is een reserve van € 100.000 gevormd voor de aanpassing van de buitenruimtes van alle 

speelzalen.  In 2019 is een deel van dit budget besteed aan het aanschaffen en plaatsen van nieuwe 
speeltoestellen. In 2020 is, in aanvulling op de speeltoestellen, op verschillende speelpleinen een 

wegparcours aangebracht. In 2021 zijn op verschillende speelpleinen schaduwdoeken aangebracht en zijn 

op onze nieuwe locaties de buitenspeelruimtes ingericht. In 2022 zal het resterende deel (€ 18.593) 

ingezet worden t.b.v. inrichting buitenruimtes nieuwe locaties en het aanschaffen van uitdagend 

buitenspelmateriaal. 

 

9.2 Strategieontwikkeling 
In 2018 is een reserve van € 25.000 gevormd om hiermee de strategieontwikkeling van SKH verder vorm 

te kunnen geven. Eind 2020 was nog een budget van € 4045 niet besteed. In 2021 is dit ingezet ten 

behoeve van een wijkgerichte communicatiestrategie. In 2022 zal het resterende deel ( € 751 ) ingezet 
worden t.b.v. marketing. 

 

   

9.3 VVE-materialen tbv thuisgebruik ouders 
In 2020 is een reservering opgenomen van € 22.500 voor de aanschaf van ontwikkelingsgericht 
spelmateriaal welke uitgeleend kan worden aan ouders zodat zij thuis de ontwikkeling van hun kind 

kunnen ondersteunen en kunnen aansluiten bij de doelen waaraan binnen de peuterspeelzaal wordt 

gewerkt. Eind 2020 was een bedrag van € 2.910 nog niet besteed. Dit is in 2021 besteed aan vervanging 

en verdere uitbreiding van het spelmateriaal voor thuis. Hiermee is de gehele reservering besteed en 

werd zelfs overschreden. 

 

9.4 Aanbod Buitenschoolse Opvang 
In 2020 is een reservering opgenomen van € 40.000 voor het starten van een pilot BSO. In 2020 werd een 

bedrag van € 21.035,00 besteed voor inrichting van de eerste BSO en de opstartkosten. In de vergadering 
van 13 april 2021 is door de RvT van SKH toestemming gegeven voor de opstart van een aparte BV voor 

de BSO-activiteiten. Op 28-04-2021 is de oprichting van Kinderopvang Harderwijk BV gerealiseerd. Op het 

moment van oprichting was de reservering die SKH had gemaakt voor de uitvoering van de pilot nog niet 
geheel besteed. De RvT en bestuur van SKH heeft in haar vergadering van 7 sept 2021 besloten om het 

saldo nog niet besteedde middelen op het moment van oprichting van de BV, in agio op bestaande 

aandelen, te storten naar Kinderopvang Harderwijk BV en daarmee is Kinderopvang Harderwijk BV 

verplicht deze middelen aan te wenden voor de uitvoering van BSO activiteiten binnen de gemeente 

Harderwijk. 

 

9.5 Scholing medewerkers 
In 2020 is een reservering opgenomen van € 20.000 voor de uitvoering van de cursus Samen Doordenken. 

Door de beperkende corona-maatregelen is het niet gelukt deze cursus in 2020 af te ronden. In 2021 
heeft afronding van de cursus plaatsgevonden. Eind 2021 was nog € 4.374 niet besteed.  

De reservering zal worden verhoogd met € 10.000 zodat in totaal € 14.374 beschikbaar is voor een 

scholingstraject van pedagogisch  medewerkers met als onderwerp peuters met een 
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ontwikkelingsvoorsprong. Uit intern onderzoek blijkt dat de expertise mbt een ontwikkelingsvoorsprong  

binnen SKH op dit moment te laag is om adequaat te kunnen inspelen op de behoeften van deze peuters. 
De samenwerking wordt gezocht met IQbus die zich gespecialiseerd heeft in de begeleiding van peuters 

met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde en hoog sensitieve kinderen. De bedoeling is zowel 

een scholingstraject voor pedagogisch medewerkers op te starten als het inzetten van coaching-on-te job 
trajecten vanuit IQbus wanneer er sprake is van vermoedens van een ontwikkelingsvoorsprong. De 

uitvoering van dit traject zal in 2022-2024 plaatsvinden. 

 

9.6 Uitbreiding locaties 
In 2020 is een reservering gevormd voor de opening van nieuwe locaties in verband met de wachtlijsten 

VVE. Eind 2020 was nog € 8996,00 van deze reserve niet besteed. In 2021 zijn verdere uitgaven gedaan 

om de locatie Tovertuin, geopend op 1 januari 2021, geheel te kunnen inrichten. Eind 2021 was nog  

€ 6.244 van deze middelen niet besteed.  

In de wijk Tweelingstad bestaat er gedurende langere tijd een wachtlijst voor VVE. Ondanks de 

uitbreiding van locaties in de afgelopen jaren is het nog niet gelukt de wachtlijst binnen deze wijk geheel 

op te lossen. Daarnaast  blijkt uit intern onderzoek dat het bereik van de peuterspeelzaal binnen deze 

wijk relatief laag is, terwijl juist voor deze wijk deelname aan een voorschoolse voorziening kan bijdragen 

aan de gelijke kansen van peuters in deze wijk. We verwachten in 2022 binnen deze wijk een extra locatie 
te kunnen gaan openen binnen basisschool de Brug. Voor de benodigde investeringen in meubilair en 

materialen zullen de nog openstaande middelen meegenomen wordt € 15.000 extra reservering hiervoor 

gevormd worden zodat in totaal € 21.244 beschikbaar is voor de verdere uitbreiding van locaties. 

 

9.7 Professionalisering bestuur en toezicht 
In 2021 is een reserve gevormd van € 10.000,00 voor een professionaliseringstraject RvT. De RvT heeft 

onder begeleiding van prof. Goos Minderman, een professionaliseringsslag gemaakt en op basis van 

enkele bijeenkomsten met prof. Goos Minderman een visie op bestuur en toezicht opgesteld. Deze visie 

sluit aan bij de governance code van de sector. Vervolgens is een aanpassing van het reglement RvT en 

een aanpassing van de statuten voorbereid waarbij meteen wijzigingen ten gevolge van de WBTR zijn 
meegenomen. Eind 2021 was nog € 320 van de reservering niet besteed.  

In 2022 zal het professionaliseringstraject van de RvT een vervolg krijgen en zullen noodzakelijke 

aanpassingen statuten doorgevoerd gaan worden.  

Daarnaast is in 2021 de gehele samenstelling van de OR gewijzigd. Om te waarborgen dat de nieuwe OR-
leden goed uitvoering kunnen geven aan hun taken zullen zij in 2022 scholing gaan volgen. 

Voor het verdere professionaliseringstraject van RvT en OR wordt een opnieuw een bedrag van € 10.000 

opgenomen als reservering zodat in totaal € 10.320 beschikbaar is voor dit traject.  

 

 

 

10. Financiële resultaten  
 

10.1 Algemeen  
De jaarrekening 2021 is samengesteld door accountantskantoor Onderweegs & De Groot (ODG) en door 
accountant Van Welie gecontroleerd t.b.v. de verantwoordingen gemeentelijke subsidies.  

 

Voor 2021 is de uurprijs van SKH vastgesteld op € 8,30. Een groot deel van de ouders ontvangt via de 

Kinderopvangtoeslag een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten.  



                                                   Jaarverslag 2021 

__________________________________________________________________________      

  

  

26 
 

Voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de Kinderopvangtoeslag verstrekt de gemeente, voor 

maximaal 2 dagdelen, een inkomensafhankelijke subsidie conform de subsidieregeling 
Peuterspeelzaalwerk. 

Peuters met een zogenaamde VVE-indicatie bezoeken de peuterspeelzaal meer dan 2 dagdelen. De extra 

kosten voor deelname aan het VVE-programma worden geheel vergoed door de gemeente,  vanuit de 
subsidie Vroeg- en Voorschoolse Educatie. 

  

SKH heeft in juni 2020 een subsidieaanvraag, conform de subsidieregeling Peuterspeelzaalwerk 
Harderwijk, voor 2021 ingediend. In januari 2021 hebben wij de voorlopige toekenning ontvangen. Per 
kwartaal is besteding van deze subsidie verantwoord. 

In december 2020 is een subsidieaanvraag ingediend voor 2021 conform de subsidieregeling 

Peuteropvang en Voorschoolse Educatie. Voor deze subsidie is in januari 2021 de voorlopige toekenning 
ontvangen. 

De bestaande susbsidieregeling peuterspeelzaalwerk is onderdeel geworden van de subsidieregeling 

Peuteropvang en Voorschoolse Educatie. Door deze wijziging is per abuis voor 2021 twee keer een 
subsidie voor peuterspeelzaalwerk aangevraagd en toegekend. Hierdoor zal een substantiële teruggave 

van voorschotten terugbetaald moeten worden aan de gemeente. 

 
Tevens is in juli 2020 door SKH en ZorgDat een gezamenlijk subsidieaanvraag ingediend voor de 

continuering uitvoering van ouder-kindgroepen op het AZC  voor de periode van 1 september 2020 tot  1 
september 2021. De subsidie is in augustus 2020 toegekend aan ZorgDat waarbij SKH de gemaakte kosten 

in rekening kan brengen bij ZorgDat tot een maximum van € 2.574. 

 

In oktober 2020 is een subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van inzet Intern Begeleider voor 22 uur 
per week ten behoeven van de uitvoering Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) in 2021. Voor deze 

subsidie is in januari 2021 de voorlopige toekenning ontvangen. 

 

In de periode van 1 januari 2021 t/m 8 februari 2021 waren de speelzalen gesloten in verband met de 
corona-lockdown. Ouders hebben over deze periodes een compensatie ontvangen voor de eigen 

ouderbijdrage. Door de gemeente Harderwijk is, over deze periodes in totaal een extra subsidie van  

€ 2737,98 uitgekeerd aan SKH, waarmee de compensatie aan ouders uitbetaald kon worden. 

 

In mei 2021 zijn twee aanvragen ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

conform de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie, 

ten behoeve van de uitvoering zomerspeelzaal op de locaties Trias en Olleke Bolleke. Beide 
subsidieaanvragen zijn toegekend. 

 

 

10.2 Dotatie Continuïteitsreserve 
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering op korte termijn te garanderen heeft het bestuur besloten om 

een continuïteitsreserve van 25% van de vaste personeelskosten hiervoor te reserveren. Gezien de 

stijging van de personeelskosten in 2021 wordt een extra dotatie van € 15.000 opgenomen. 

 

 

  

 

 

 


