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Inleiding

Alice ten Brinke, 

directeur

Voor u ligt het jaarplan van Stichting 
Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) en 
Kinderopvang Harderwijk BV (kov Harderwijk) 
voor het jaar 2023. 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 2023
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Spelenderwijs 
ontwikkeling stimuleren

Ouderbetrokkenheid is essentieel bij de talentontwikkeling van peuters. Uit 

onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op het 

functio neren van kinderen (Desforgers & Abouchaar, 2003). In het afgelopen 

jaar hebben we samen met pedagogisch medewerkers en oudercommissies 

geïnventariseerd op welke wijze wij de actieve ouderbetrokkenheid verder 

invulling kunnen gaan geven. Van informatieve ouderavond tot gezellige ont-

moeting tijdens een hapjes buffet en van meeloopochtend tot hulp bij inpakken 

van Sintcadeaus.

Binnen alle locaties is al  geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven. In het 

komende jaar zal binnen iedere locatie gekeken worden hoe dit verder vorm-

gegeven kan worden. Welk aanbod past binnen onze doelgroep ouders en 

peuters, wat werkt goed en waar kunnen we nog verbeteren.  

In het afgelopen jaar zijn we op iedere speelzaal gestart met het aanbieden 

van beweeglessen verzorgt door GA!. De beweegactiviteiten zijn speciaal 

ontwikkeld voor peuters. Dit initiatief werd financieel ondersteund door 

gemeente vanuit de NPO-gelden. Ook in het komende jaar zullen de lessen 

gecontinueerd worden. 

Bij SKH en Kov Harderwijk 
vinden we het belangrijk dat 
ieder kind de kans krijgt zijn 
eigen talenten te ontwikkelen. 
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Wijkgericht  
werken 

Ook in het jaar 2023 zullen we steeds blijven monitoren of ons huidige aanbod 

voldoet aan de huidige behoeften van de wijk. Mocht er binnen een bepaalde 

wijk behoefte zijn aan uitbreiding van het aanbod dan zullen wij opnieuw bekij-

ken hoe wij hieraan invulling kunnen geven. 

Om een betere verbinding Opvang-Onderwijs-Jeugdhulp-Buurt te realiseren 

wordt, vanuit de gemeente, in de wijken Stadsdennen en Tweelingstad in 2013 

gestart met een pilot Wijkteams. Het werken met wijkteams sluit naadloos aan 

bij onze doelen die wij hebben gesteld in het meerjarenbeleidsplan. SKH zal dan 

ook actief blijven participeren in dit overleg en de verdere ontwikkeling van de 

wijkteams.

Daarnaast zullen we ook binnen de andere wijken actief de samenwerking blij-

ven zoeken met onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. Binnen de 

wijk Tweelingstad sluiten wij met BSO Kleurrijk waar mogelijk aan bij de Brede 

Schoolactiviteiten die in de wijk georganiseerd worden.

SKH heeft speelzaalgroepen 
verspreid over de gehele 
gemeente Harderwijk. Wij 
vinden het belangrijk deze 
spreiding te handhaven.  
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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. 

SKH ziet voor zichzelf een rol weggelegd om als dé expert binnen de voor-

schoolse educatie 2 tot 4 jaar in Harderwijk, haar kennis en ervaring beschik-

baar te stellen voor andere kinderopvangorganisaties en onderwijs.  

Ook in 2023 wil SKH zich inzetten om de Intern Begeleider van SKH als expert 

binnen de kinderopvang in te zetten,  in die situaties waarin een peuter met 

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

kinderopvang. 

Daarnaast blijft SKH zich inspannen om de doorgaande lijn van voorschool 

naar vroegschool verder vorm te geven. In het afgelopen jaar zijn met alle 

basisscholen die een zogenaamde Schakelklas hebben afspraken gemaakt hoe 

we hieraan concreter invulling kunnen gaan geven. Zo wordt op verschillende 

speelzaallocaties waar de basisschool LOGO3000 aanbiedt deze methode ook 

geïmplementeerd in de UK&Puk methodiek. Daarnaast willen we in het komen-

de jaar op verschillende locaties minimaal 2x per jaar een gezamenlijk thema 

gaan aanbieden aan de peuters binnen de speelzaal en de kleuters binnen het 

basisonderwijs. 

Expertisecentrum 
Voorschoolse 
Educatie 2 tot 4 jaar
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Uitbouwen
zorgnetwerk 

In de afgelopen jaren heeft SKH in samenwerking met Pactum,Careander en 

CJG,  uitvoering gegeven aan het innovatieplan “Verbeteren aansluiting 
voorschoolse voorziening-zorg-jonge  peuter”. 

In het afgelopen jaar bleek het aantal zorgvragen toe te nemen. 

Met name de sociaal-emotionele problematiek bij de peuters met een 

zorgvraag zorgt er voor dat steeds meer peuters een meer intensieve vorm 

van begeleiding vragen. Om alle peuters alle kansen te bieden en te voorkomen 

dat peuters thuis komen te zitten, zullen wij in het komende jaar een 

pedagogisch medewerker 12 uur boventallig gaan inzetten. Deze pedagogisch 

medewerker staat niet op een vaste groep maar is flexibel inzetbaar op die 

locaties waar een peuter aanwezig is die extra ondersteuning en 1 op 1 

begeleiding nodig heeft.

De meeste peuters die de peuterspeel-
zalen bezoeken ontwikkelen zich bin-
nen 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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Gelijke 
kansen

SKH en kov Harderwijk vinden het 
belangrijk dat peuterspeelzalen en BSO’s 
laagdrempelige voorzieningen zijn die aan 
alle kinderen in de directe omgeving een 
plek bieden om samen te spelen en samen te 
ontwikkelen. Iedere locatie is daarbij, qua 
samenstelling, een afspiegeling van de wijk.  

Bij de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) gaan wij uit van deze 

meerwaarde van samenwerking: 1+1=3. 

Op dit moment bieden we voor kinderen van 4 tot 12 jaar wel mogelijkheden 

om de gehele dag binnen de IKC’s in ontwikkeling  (DOK19 en WAS) te verblij-

ven. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar zijn hiervoor nog geen mogelijkheden. 

Werkende ouders van kinderen van 2 tot 4 jaar zijn daarmee afhankelijk van 

andere vormen van kinderopvang.

In het afgelopen jaar is intern onderzocht op welke wijze SKH, door eventuele 

verdere uitbreiding van het aanbod, nog beter invulling kan gaan geven aan 

het uitgangspunt: gelijke kansen voor alle peuters en verdere vormgeving van 

de doorgaande leerlijn 2-14 jaar.

Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van het concept verlengde peuter-

speelzaal, waarbij het mogelijk moet worden dat peuters ’s ochtends het 

peuter speelzaalprogramma volgen en dat daarna ook in de middag opvang 

wordt geboden binnen de speelzaal. 

In 2023 willen we het concept verlengde peuterspeelzaal in eerste instantie 

gaan aanbieden binnen een pilotlocatie. 
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Ontwikkelings-
voorsprong 

In 2022 is contact gezocht met IQbus, een organisatie in Harderwijk die zich 

gespecialiseerd heeft in de begeleiding van peuters met een ontwikkelingsvoor-

sprong en hoogbegaafde en hoog sensitieve kinderen. Er is budget vrijgemaakt 

voor inzet van coaching on the job trajecten vanuit IQbus. In die situaties waar-

in er vermoedens zijn dat de peuter een voorsprong heeft in de ontwikkeling 

en deze peuter meer uitdaging en begeleiding nodig heeft kan IQbus om gericht 

advies en ondersteuning gevraagd worden. Zo verwachten wij ook deze peuters 

alle kansen te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen. Daarnaast zal in 

2023 extra scholing aangeboden worden aan pedagogisch medewerkers over 

ontwikkelingsvoorsprong bij peuters.

Naast het aandacht geven 
aan peuters met een 
ontwikkelingsachterstand 
vinden wij het ook belangrijk 
om aandacht te hebben 
voor peuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 


