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1. Inleiding

Met dit jaarverslag kijken we terug op 2015, een jaar waarin door SPL hard is gewerkt aan de 
omvorming van de organisatie. Conform het strategisch beleidsplan zou SPL zich als aanbieder 
van peuterspeelzaalwerk meer gaan presenteren als eerstelijns partner in de wijk.  Om dit te 
kunnen bewerkstelligen moest de organisatie een grote slag maken, een slag die ook nog eens 
gemaakt moest worden, terwijl de winkel gewoon open bleef. De bijna 1.000 peuters in Leiden 
moesten immers gewoon de ontwikkelingsgerichte opvang blijven krijgen.

Daarnaast was er ook nog een stevig financieel beleid nodig om tekorten op de lopende begro-
ting te voorkomen. Verschillende staffuncties die op interim basis werden uitgevoerd, moesten 
structureel worden ingevuld. 

Bij al deze stappen lag de focus op de SPL peuterspeelzaal als partner in de wijk. 

Terugkijkend op 2015 kan er gesteld worden dat er grote stappen zijn gezet, zowel met de or-
ganisatie als met de organisatiestructuur. 

In 2015 heeft SPL haar werkgebied in Leiden opgeknipt in vijf wijken die in grote lijnen over-
eenkomen met de wijken die het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hanteert. Per wijk is er 
eind 2015 een meewerkend teamleider aangesteld die de peuterspeelzalen in deze wijk aan-
stuurt. Deze teamleider legt daarnaast contacten met de partners in de wijk: de scholen, de 
sociale wijkteams en het CJG. 

De veranderde positionering van SPL betekent ook dat er in 2015 stappen zijn gezet om de 
peuteropvanglocaties te sluiten of om te vormen tot peuterspeelzaal. In 2015 is Ot en Sien de 
eerste locatie geweest die een doorstart heeft gemaakt als peuterspeelzaal. De andere locaties 
volgen in 2016. 

Naast het doorvoeren van de nieuwe managementstructuur is er in 2015 veel geïnvesteerd in 
de pedagogische kwaliteit van de peuterspeelzalen en zijn medewerkers extra getraind in de 
wet en regelgeving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Met de gemeente Leiden zijn ook verdere stappen gezet om SPL klaar te maken voor de har-
monisatieplannen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in 2018 met als doel om SPL 
als stevige partner in leiden voor peuterspeelzaalwerk te positioneren. 

Al deze stappen zijn, ik schreef het al eerder, gezet terwijl de winkel gewoon open bleef. Dit 
kon alleen maar door de extra inzet van de medewerkers van SPL zowel op de peuterspeelza-
len als  op het kantoor van SPL. Medewerkers die één scoop hebben, SPL als partner voor het 
jonge kind in de wijken van de gemeente Leiden.

Piet Penning, directeur-bestuurder 
Leiden, april 2016
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2. Visie op het werken met kinderen van 2-4 jaar

De kracht van SPL is het aanbieden van peuterspeelzaalwerk en -opvang waarbij alle kinderen 
welkom en in beeld zijn en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling,  zodat zij hun talenten 
kunnen ontwikkelen. De taak van SPL is om peuters te ondersteunen bij het maken van een 
goede start op de basisschool en de samenleving. 

Dit doet SPL samen met ouders, die de partners zijn in de opvoeding. De leidsters bieden 
peuters veiligheid en vertrouwen. Vanuit deze basis kunnen zij de peuters begeleiden en stimu-
leren om nieuwe dingen te leren door te spelen, alleen of met andere kinderen. SPL probeert 
elke peuter die kennis en vaardigheden bij te brengen die hij of zij nodig heeft om zich als in-
dividu en als lid van de groep te ontwikkelen. 
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3. Doelgroepkinderen

In de peuterspeelzalen van SPL zijn alle kinderen welkom. De leidsters begeleiden en stimule-
ren hen in hun ontwikkeling. 

Een deel van de kinderen die de peutergroepen bezoekt, loopt in vergelijking met de andere 
peuters achter in ontwikkeling op één of meerdere gebieden. Dit kan onder meer te maken 
hebben met de thuissituatie van de kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met laagopge-
leide ouders een grotere kans hebben op achterstand in de taal- en sociaal emotionele ont-
wikkeling dan andere kinderen van hun leeftijd. Daarom is de doelgroepregeling van kracht die 
kinderen van laagopgeleide ouders een gewicht meegeeft. In de gemeente Leiden vallen ook 
sterretjeskinderen onder de doelgroepregeling. Deze kinderen lopen ook een groot risico op 
taalachterstand door onder meer omgevingsfactoren en land van herkomst van ouders.

Voor de doelgroepkinderen en hun ouders is het bestaan van de peuterspeelzaal erg belangrijk, 
omdat deze laagdrempelig is en in de wijk. Bovendien is de peuterspeelzaal toegankelijk voor 
iedereen door de inkomensafhankelijke ouderbijdrageregeling en de regeling van de gemeente 
waardoor deze ouders slechts 2 van de 4 dagdelen hoeven te betalen.

SPL wil met een gericht 
aanbod voor doelgroep-
kinderen bijdragen aan 
een betere start op de 
basisschool voor deze 
doelgroep. De doel-
groepkinderen krijgen 
op een vve-peuter-
speelzaal extra onder-
steuning aangeboden. 
Ze worden gevolgd via 
toetsen en observa-
ties en krijgen tutoring 
aangeboden tijdens de 
dagen dat ze de peu-
terspeelzaal bezoeken. 
Tijdens de tutoring gaat 
een leidster doelgericht 
met het kind aan het 
werk. Zij werkt met het 
kind binnen het ont-
wikkelingsgebied waar het een achterstand op heeft. Zo stimuleert ze de ontwikkeling van het 
kind op dit gebied.

Om het positieve effect van vve te versterken, is het belangrijk om ouders van doelgroepkinde-
ren te betrekken bij het programma. Ouders leren zo hoe ze thuis hun kinderen kunnen stimu-
leren in hun ontwikkeling.

Door het aanbod voor doelgroepkinderen op de peutergroepen krijgen ook deze kinderen een 
betere start op de basisschool.
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3.1 Vve in 2015

Op een groot aantal van onze peuterspeelzalen wordt gewerkt met een methode voor voor- en 
vroegschoolse educatie (vve). Door te werken met een vve-methode wordt er gericht gewerkt 
aan het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt aan de hand van thema’s die 
dichtbij de leefwereld van het kind staan. Er wordt aangesloten bij de individuele ontwikkeling 
van de kinderen. Kinderen die extra stimulans of extra uitdaging nodig hebben, krijgen deze 
aangeboden. Op de meeste peuterspeelzalen in Leiden wordt gewerkt met de vve-methode Pi-
ramide, met uitzondering van de antroposofische speelzalen.

Alle kinderen die een vve-peuterspeelzaal in Leiden 
bezoeken, worden gevolgd via een observatielijst 
voor peuters van het Cito en de logboekjes die 
over de kinderen worden bijgehouden. De taal- en 
rekentoets voor peuters wordt afgenomen bij de 
doelgroepkinderen. Aan de hand van de observa-
ties en de taal- en rekentoets wordt bepaald of een 
kind in aanmerking komt voor tutoring. Door tuto-
ring op maat te bieden, krijgen de kinderen bege-
leiding op de gebieden waarop zij ondersteuning 
nodig hebben. De tutoren zorgen er door de extra 
ondersteuning voor dat kinderen een betere start 
op de basisschool te kunnen maken. 

Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de 
peuterspeelzaal. Vve-methodes werken het beste 
wanneer ouders ook thuis met hun kind aan de 
slag gaan met de onderwerpen die op de peuter-
speelzaal worden behandeld. Ouders krijgen van 
leidsters informatie over de thema’s waar op de 
speelzaal aan gewerkt wordt. Ze krijgen tips mee 
over wat ze met hun kind thuis kunnen doen. Ou-

ders worden ook uitgenodigd om een kijkje te nemen op de groep tijdens de inloop en andere 
activiteiten die op de peuterspeelzaal worden georganiseerd. 

SPL wil werken aan het verhogen van de kwaliteit van het aanbod in de vve-peuterspeelzalen. 
Het is voor SPL dan ook belangrijk dat er op de groepen leidsters werken die de Nederlandse 
taal goed spreken en schrijven. In 2015 hebben alle vve-leidsters die de taaltoets nog niet had-
den behaald, de toets behaald . Een deel van de invalmedewerkers heeft de taaltoets gehaald 
en een deel van de invalmedewerkers moet nog een aantal onderdelen afronden.

In 2015 hebben alle  vve-leidsters een training gevolgd over ‘Helder communiceren met ouders’. 
Eind 2015 zijn we gestart met een traject met Sardes rondom het toewerken naar opbrengstge-
richt werken. Dit gaan we uitwerken en uitzetten in 2016. 

3.2 Inzet vve-coaches in 2015

Dit jaar waren tot december vier vve-coaches aan het werk binnen de vve-peuterspeelzalen van 
SPL. Wij hebben ervoor gekozen om de term vve-coach te gebruiken in plaats van hbo-coach. 
Het werken met vve-coaches heeft als doel om samen met de leidsters gericht te werken aan 
het verbeteren van de kwaliteit van het vve-aanbod op de locaties. Het toewerken naar op-
brengstgericht werken is een ander doel.

De vve-coaches zijn vier uur per week op de groepen aanwezig. Zij draaien als meewerkend 
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coach mee op de groep en hebben coachingsgesprekken met de leidsters. De inzet van de 
vve-coaches is maatwerk. 

Aan het begin van het jaar is er een bespreking geweest aan de hand van de kwaliteitslijst vve. 
Aan de hand van deze lijst is gekeken naar de punten waar aan gewerkt moet worden op de 
groep en zijn de coaches met de leidsters met deze punten aan de slag gegaan.

In totaal hebben drie coaches dit jaar de training ‘Opbrengstgericht Werken’ door Sardes afge-
rond. De vve-coaches zijn na het volgen van deze training toegerust om de vve-leidsters te be-
geleiden in het opbrengstgericht werken.  Twee vve-coaches hebben de training in het werken 
met ‘KIJK!’ afgerond. Dit is een kindvolgsysteem dat op scholen en in voorschoolse voorzienin-
gen kan worden gebruikt. Tot nu toe wordt hier alleen binnen de startgroepen/peuterspeelklas-
sen mee gewerkt. 

Vanaf december zijn de functies van de coaches opgegaan in de functies van de nieuw aan-
gestelde meewerkende teamleiders. Deze teamleiders hebben als taak het begeleiden van de 
leidsters in het werken met vve op de locatie en het verhogen van de kwaliteit van vve. 

3.3 Vve-check

In 2015 is gestart met het werken met de vve-check in de wijken Zuid-West, Noord, Centrum en 
Burgemeesterswijk. De vve-check is een aanpak om de kwaliteit van het aanbod op het gebied 
van vve binnen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisonderwijs in beeld te brengen en 
te evalueren. Het is zo ontworpen dat het een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de 
kwaliteit van vve binnen de organisaties. Deelnemers aan de vve-check zijn peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en groepen 1 en 2 van de basisscholen in de gemeente Leiden die met vve 
werken.

De vve-check wordt per wijk uitgevoerd en 
start met een informatieve bijeenkomst voor 
leidinggevenden. Vervolgens kijken vve-pro-
fessionals - pedagogisch medewerkers van 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en 
leerkrachten - aan de hand van een ‘kijkwij-
zer’ bij elkaar op de werkvloer en leren zo 
van elkaar: collegiale consultatie. Onderdeel 
van het bezoek is een nagesprek waarin pro-
fessionals bespreken wat ze hebben gezien 
en elkaar tips en tops geven. 

In het voorjaar vond de eerste ronde van de 
vve-check plaats in de wijk Zuid-West. Van 
SPL hebben de locaties Sleutelbloem, Men-
gelmoes en Zuid-West meegedaan met deze 
vve-check. Ze hebben gekeken bij verschil-
lende onderwijskansen scholen en de leer-
krachten van die scholen hebben op de peu-
tergroepen gekeken en met de pedagogisch 
medewerkers gesproken. In het najaar vond 
de tweede ronde van de vve-check plaats in 
de Noord, Centrum, en Burgemeesterswijk. 
Pedagogisch medewerkers van Het Gebouw, 
Floddertje, ’t Piraatje en Groen Knollenland 
zijn op bezoek gegaan bij onderwijskansen 
scholen in Noord en nieuwe vve-scholen. 
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Leerkrachten en tutoren zijn op bezoek geweest op de peutergroepen en pedagogisch mede-
werkers zijn op bezoek geweest bij de scholen.   

Deelnemers in beide wijken waren positief over de vve-check. Medewerkers van de voorschool-
se voorzieningen en de scholen hebben kennis gemaakt met elkaars werk, hebben contacten 
gelegd met elkaar en zijn bezig geweest met het nadenken over hun eigen werk en leren van 
de manier waarop anderen werken met vve. De bezoeken aan de nieuwe vve-scholen waren 
voor de pedagogisch medewerkers van SPL minder nuttig, omdat op deze scholen voornamelijk 
de tutor bezig is met vve en dit in de groepen niet duidelijk is terug te zien.

3.4 Samenspel en inloop

3.4.1 De inloopspeelochtend

De inloopochtend is bedoeld voor ouders met kinderen van 1 tot 4 jaar. Het doel van de inloop 
is het toeleiden van kinderen naar een peuterspeelzaal of activiteit van JES Rijnland.  Ouders 
kunnen tijdens de inloop andere ouders ontmoeten. De inloopspeelochtend is te vinden op de 
locaties Mengelmoes en Het Gebouw. 

Tijdens de inloop kunnen de kinderen samen spelen met leeftijdsgenootjes en ouders kunnen 
met elkaar praten. Er is een moment om iets te drinken met elkaar en er wordt vrijblijvend een 
activiteit aangeboden. De ochtend wordt gezamenlijk afgesloten in de kring.

3.4.2 De Samenspelgroep

De Samenspelgroepen zijn bedoeld voor kinderen van twee tot twee en een half jaar en hun 
ouder/verzorger. De Samenspelgroepen zijn iedere woensdagochtend bij peutercentrum Zuid-
West, peutercentrum Merenwijk en peutercentrum Het Gebouw. Ouders verbinden zich aan een 
programma van 20 weken, waarbij ze iedere week een ochtend naar de Samenspelgroep ko-
men. De groepen worden begeleid door twee leidsters en een medewerker van JES Rijnland.

Een Samenspelochtend verloopt via een vast programma. Ouders zijn tijdens de ochtend ge-
richt met hun kind bezig en krijgen hier ondersteuning bij. Ze krijgen ook antwoord op hun vra-
gen over opvoeden en opgroeien. Om de week is er een bijeenkomst voor ouders onder bege-
leiding van de JES medewerker, waarin de ouders met elkaar in gesprek gaan over opvoeding 
en informatie van de JES medewerker krijgen.

3.4.3 Speelgroep 

In 2014 is samen met JES Rijnland gezocht naar een manier om de goede punten van de inloop 
en Samenspel samen te brengen en om te vormen naar een nieuw product. In het nieuwe pro-
duct Speelgroep komen deze punten samen.

De Speelgroep is bedoeld voor ouders met hun kind tussen de 1 en 2 jaar. Ze volgen een pro-
gramma van twaalf weken in een groep  van maximaal tien ouders. De groep komt een keer 
per week bij elkaar en wordt begeleid door twee medewerkers. De Speelgroep is een initiatief 
van SPL en JES Rijnland.

Bij de Speelgroep spelen ouders met hun kind en kunnen ouders elkaar ontmoeten. Ook leren 
ze de wijk kennen. Medewerkers geven tips over speelgoed. Zij doen ook voor hoe er met de 
kinderen gespeeld kan worden. Medewerkers stimuleren de sensitiviteit tussen ouder en kind 
door ouders positief te stimuleren hierin. Ouders kunnen input geven over de onderwerpen 
waar ze het over willen hebben en de activiteiten die ze willen doen.
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Na afloop van de twaalf weken krijgen ouders de kans om als zelfstandige groep door te gaan. 
Hierbij krijgen ze ondersteuning vanuit het project Speelgroep.   

In het najaar van 2015 zijn medewerkers geselecteerd voor het werken in de Speelgroep. Zij 
hebben een scholing gevolgd waarin het stimuleren van de sensitiviteit tussen ouder en kind 
centraal stond. In januari 2016 zullen de eerste Speelgroepen starten. Eind 2015 zijn de samen-
spel- en inloopgroepen beeindigd.

 

3.5 Zorgkinderen

In 2015 was er een zorgcoördinator aangesteld. De zorgvragen over kinderen kwamen bij de 
zorgcoördinator binnen. De zorgcoördinator observeerde op de groep en ging in overleg met 
leidsters en ouders. Het traject rondom een zorgkind werd vastgelegd in verslagen. Deze wer-
den indien nodig doorgestuurd naar de betrokken partijen. Ouders werden bij elke stap die 
gezet werd op de hoogte gesteld.

De SPL werkte in 2015 samen met twee Alert4you coaches van Cardea. De Alert4you coach 
werd ingezet wanneer leidsters vragen hadden over een kind op de groep. De Alert4you coach 
kwam op de groep meekijken en gaf de leidsters tips en adviezen over de begeleiding van het 
kind. De zorgcoördinator had regelmatig overleg met de Alert4you coaches. Tijdens dit overleg 
werd besproken welke vragen leidsters hadden over een kind op de groep en of er eventueel 
aanvullende stappen gezet moesten worden wanneer bleek dat SPL niet voldoende begeleiding 
kon bieden. In deze gevallen nam de zorgcoördinator met toestemming van ouders contact op 
met het CJG, zodat zij ouders verder konden begeleiden bij de vragen en zorgen rondom hun 
kind. 
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In 2015 is gesignaleerd dat er op de peutergroepen met regelmaat kinderen komen die meer 
begeleiding nodig hebben dan SPL kan bieden. Ook concludeerden we dat het tijd kost om 
ouders mee te nemen in de zorgen rondom hun kind. Ouders stonden niet altijd open om de 
zorgen rondom hun kind met het CJG te delen.

Eind 2015 is de functie van zorgcoördinator opgegaan in de functie van meewerkend teamlei-
der.

Overzicht van de zorgkinderen in 2015

aantallen

Sterretjes kinderen          30

Weging 0,3                      13

Weging 1,2                        9

Geen weging                29

In totaal waren er in 2015 81 zorgkinderen, onder wie 52 doelgroepkinderen. 29 kinderen had-
den geen weging.



- 11 -

4. Ouders als partner

Ouders zijn opvoeder en verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Leidsters van 
peuterspeelzaalgroepen zijn ook opvoeder van de peuters in hun groep. Dit maakt ouders en 
leidsters tot partners in de opvoeding van een kind. 

Een goed contact met de ouders van de kinderen is belangrijk. Voor het gevoel van veiligheid 
van de kinderen is het belangrijk dat kinderen weten dat hun ouders en de leidsters elkaar 
vertrouwen. De leidsters zijn zich hier van bewust en laten aan de kinderen zien dat ze hun 
ouders respecteren en welkom heten in de groep. 

SPL vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij de peuterspeelzaal. SPL wil ouders acti-
veren om mee te doen met activiteiten voor ouders die op de peuterspeelzaal worden aange-
boden en om thuis met hun kind aan de slag gaan met de tips die ze op de peuterspeelzaal 
meekrijgen. Wanneer ouders op de peuterspeelzaal leren hoe ze kunnen participeren bij de 
voorschoolse educatie van hun kind, zullen zij en hun kinderen hier later op de basisschool 
profijt van hebben. 

Bij het halen van de kinderen informeren de leidsters de ouders over hoe het met hun kind 
is gegaan die dag en wat hun kind heeft gedaan. Een goede band tussen ouders en leidsters 
start met het uitspreken van wederzijdse verwachtingen over de opvang van het kind. Dit is 
een onderdeel van het intakegesprek.

Drie maanden na de plaatsing van hun kind hebben ouders een wengesprek met een leidster. 
Rond het derde jaar van hun kind volgt een volgend oudergesprek. Het eindgesprek wordt ge-
houden wanneer een kind bijna vier jaar is. Met de ouders van doelgroepkinderen wordt ook 
nog een gesprek gevoerd wanneer een kind rond de drie en een half jaar is.

4.1 Oudercommissie

Een oudercommissie op iedere peuterspeelzaal is een van de verplichtingen zoals opgenomen 
in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Sinds jaar en dag kampen peuterspeelzalen in heel Nederland met een groot probleem om aan 
deze regelgeving te kunnen voldoen. Het is erg moeilijk ouders te werven en vast te houden 
voor een peuterspeelzaal. Dit komt onder meer door de korte doorloop tijd van een kind op de 
peuterspeelzaal. Immers een kind bezoekt maximaal 2 jaar een peuterspeelzaal en dan ook nog 
eens 40 weken per jaar. 

Om die reden is de afgelopen jaren de verplichting om op een peuterspeelzaal een oudercom-
missie te hebben, teruggebracht naar een inspanningsverplichting. De SPL peuterspeelzalen 
moeten zich inspannen om ouders te werven voor een oudercommissie. Om aan deze voor-
waarde te voldoen is er op iedere peuterspeelzaal informatiemateriaal aanwezig.

In het kader van het nieuwe beleid van SPL als partner van ouders van het jonge kind in de 
wijk vindt SPL het belangrijk dat er een oudercommissie is. Om de haalbaarheid van een ou-
dercommissie te vergroten, is in de tweede helft van 2015 een gerichte wervingscampagne ge-
start om te komen tot een centrale oudercommissie. 

Dit is niet zonder resultaat gebleven en sinds december  2015 heeft SPL een centrale ouder-
commissie bestaande uit acht leden uit alle wijken van de gemeente Leiden. 
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4.2 Klanttevredenheidsonderzoek

In het in 2015 gehouden klanttevredenheidsonderzoek onder ouders kreeg SPL als totaalcijfer 
een 8. In een uitgebreide vragenlijst werd ouders onder meer gevraagd hoe tevreden ze zijn 
over de locatie, de opvang van het kind en de Klantenservice. De respons van 33%  was helaas 
teleurstellend. 

In de buurt 
Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de doorslaggevende reden waarom mensen 
voor een bepaalde locatie kiezen is, dat deze in de buurt is. 78 procent van de ondervraagden 
geeft dit aan. Deze hoge waardering past uitstekend in het beleidsvoornemen van SPL om zich 
nadrukkelijk als eerstelijns wijkvoorziening te presenteren. 

Ook de nabijheid van een school werd meerdere keren als zijn van groot belang aangegeven.

Spelen en leren 
Tachtig procent van de respondenten vindt het belangrijk dat haar of zijn kind met andere kin-
deren leert omgaan. Het leren en ontwikkelen is voor 69 procent een reden en 67 procent ziet 
de peuterspeelzaal/peuteropvang als een goede voorbereiding op de basisschool. 

Maar 15 procent kiest voor de peuterspeelzaal omdat hij of zij moet werken of om even tijd te 
hebben voor andere zaken. Feitelijk is dit percentage lager, omdat de bso-groepen in Noordwijk 
ook meegenomen zijn in dit onderzoek. 

4.3 Peuterfeest

Om de betrokkenheid van ouders bij het peuterspeelzaalwerk te vergroten, heeft SPL op 6 juni 
2015 een feest georganiseerd voor alle peuters in Leiden. Doel was tevens om meer bekend-
heid te geven aan het peuterspeelzaalwerk en SPL op de kaart te zetten. En met succes! We 
mochten bijna 750 ouders en kinderen ontvangen. Wethouder Roos van Gelderen heeft de dag 
officieel geopend. Zij sprak over het belang van peuterspeelzaalwerk. Voor de kleine bezoekers 
was er een theatervoorstelling en een goochelaar. Ook konden ze volop knutselen en spelen.
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Alle locaties van SPL hebben zich tijdens het feest gepresenteerd aan de ouders. Ook waren 
collega-instellingen aanwezig om voorlichting te geven, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin 
en OnderwijsAdvies. 

In de maand na het feest was er sprake van een duidelijke piek in het aantal inschrijvingen. In 
het eerste kwartaal van 2015 kregen we twee inschrijven minder binnen dan het jaar daarvoor. 
In het tweede kwartaal waren het er 33 meer dan in 2014. 

4.4 Nieuwsbrieven

Een ander middel om ouders meer te betrekken bij de peuterspeelzalen was het versturen van 
nieuwsbrieven. De verschillende locaties sturen periodiek nieuwsbrieven naar de ouders, waarin 
ze vertellen welke thema’s er op de speelzalen worden behandeld, bijvoorbeeld feestdagen, 
jaargetijden etc. In deze nieuwbrieven staan suggesties om thuis bij het thema aan te sluiten 
door boeken te lezen, spelletjes te doen of liedjes te zingen.

Vanuit het kantoor van SPL wordt eens per kwartaal een nieuwsbrief verzonden met nieuws 
over de ontwikkelingen binnen het peuterspeelzaal werk.
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5. Kwaliteit

5.1 Landelijke regelgeving

Het kabinet Rutte2 heeft bij haar aantreden in november 2012 als doel gesteld om tot een vol-
ledige harmonisatie te komen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. In de afgelopen jaren 
is de regelgeving al geharmoniseerd.

Uitgangspunt bij de kabinetsplannen zijn de volgende punten:

•	 Gemeenten houden de verantwoordelijkheid voor de kinderen in de voorschoolse fase en 
dan vooral voor kinderen met risico’s op achterstanden: de doelgroepkinderen van het 
vve-beleid.

•	 Gemeenten blijven daarmee verantwoordelijk voor de besteding van de vve-middelen.

•	 Gemeenten moeten er rekening mee houden dat er net als voorheen een bepaalde groep 
ouders is die behoefte heeft aan kortdurende opvang voor hun kind in de vorm zoals het 
peuterspeelzaalwerk die tot nu toe altijd heeft aangeboden. Dat kunnen ouders zijn die 
allebei (een deel van de week) werken, maar ook ouders van wie er maar één werkt of ou-
ders die beiden geen baan hebben.

•	 Voor deze groepen ouders zal de financiering echter verschillend verlopen. Voor ouders die 
allebei werken, studeren of in een re-integratietraject zitten hoeft de gemeente geen, (of 
nagenoeg geen in verband met de hogere kostprijs van peuterspeelzaalwerk) kosten meer 
te maken, omdat die ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag. Maar 
voor de andere groepen ouders blijft er de financieringsverantwoordelijkheid van de ge-
meente.

•	 Gemeenten moeten er rekening mee houden dat het peuterspeelzaalwerk zich steeds meer 
ontwikkelt tot peuteropvang. Per 1 januari 2018 moet het peuterspeelzaalwerk voldoen aan 
dezelfde kwaliteitseisen als kinderopvang.

•	 Gemeenten kunnen het peuterspeelzaalwerk met ingang van 1 januari 2018 naar het nieuwe 
systeem laten overgaan. Maar het kan ook eerder zodat een deel van de kosten van het 
peuterspeelzaalwerk (namelijk die van tweeverdieners) verschuift naar het ministerie van 
SZW.

In de gemeente Leiden is er in goed overleg met SPL voor gekozen om de harmonisatie al in 
september 2016 door te voeren om op deze manier SPL de tijd te geven om ruim voor de da-
tum van 1 januari 2018 haar organisatie zo in te richten dat zij harmonisatieproof is. 

5.2 Kwaliteitsvoorwaarden Vve

5.2.1 Onderwijsmonitor

SPL levert jaarlijks gegevens aan voor de onderwijsmonitor uitgevoerd door Plato. Het gaat om 
telgegevens van doelgroepkinderen op de vve-locaties en toets- en observatiegegevens van 
deze kinderen.

5.2.2 Regiegroep onderwijskansen

De directeur-bestuurder is bij alle vergaderingen van de regiegroep onderwijskansen aanwezig 
geweest.
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5.3 Samenwerking

5.3.1 Logopedie

Voor een goede spraak- en taalontwikkeling van de kinderen werken we op de peuterspeelza-
len en peuteropvang intensief samen met de logopedisten van onder meer OnderwijsAdvies 
(OA). Al onze leidsters zijn geschoold in het tijdig signaleren van kinderen met spraak- of taal-
problemen. 

De kinderen worden elk voor- en najaar door de logopedisten geobserveerd in de groep. Als 
het nodig is, voeren zij een adviesgesprek met ouders, controleren een kind nog een keer op 
een later moment of doen nader onderzoek. Uiteraard na toestemming van de ouders en altijd 
in overleg.  

De logopedist kan vroegtijdig problemen in de taal- en spraakontwikkeling onderkennen waar-
door peuters in een vroeg stadium de juiste ondersteuning krijgen. Dit zorgt voor een goede 
start op de basisschool. Ouders kunnen ook zelf met vragen bij de logopedist terecht.

In samenwerking met OA organiseert SPL voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders over taalsti-
mulering en meertalig opvoeden. De activiteiten van de logopedisten van OA worden gefinan-
cierd door de gemeente dus er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden.

Naar aanleiding van de groepsobservaties op 32 groepen zijn 81 kinderen nader onderzocht en 
werden 87 kinderen doorverwezen voor verdere begeleiding door een vrijgevestigde logopedist. 
Er is 163 keer een persoonlijk advies gegeven aan ouders en leidsters. Dit zijn adviezen over 
spraak- en taalstimulering, verbetering van het mondgedrag en stotteren. Om het vervolgtraject 
goed in te zetten werkt SPL steeds meer samen met externe partijen, zoals het CJG.  

5.3.2 Taal op Maat

Op de peuterspeelzalen in Het Gebouw constateren we 
al verschillende jaren dat er opvallend veel kinderen 
zijn met taalontwikkelingsproblemen. Daarom is het 
project ‘Taal op Maat’ gestart in 2014. Het doel van 
‘Taal op Maat’ is om de taalontwikkeling bij kinderen te 
stimuleren, zodat een verbetering merkbaar is, wanneer 
de kinderen naar school gaan. Een extra logopedist 
begeleidt de geselecteerde kinderen tijdens het groeps-
programma op de groep. Dit kan individueel zijn maar 
ook in kleine groepjes. Een kind krijgt twee keer per 
week begeleiding van de logopedist. Daarnaast gaat 
de peuter een keer in de week naar een vrijgevestigde 
logopedist samen met zijn ouder. Een van de voor-
waarden is dat de ouders een actieve rol spelen bij het 
stimuleren van de taalontwikkeling van het kind en dat 
daarnaast transfer plaatsvindt van het geleerde op de 
peuterspeelzaal naar de thuissituatie.

SPL werkt voor het project samen met de Nederlandse 
Stichting voor het dove en slechthorende Kind 
(NSDSK) en OnderwijsAdvies (OA). Het project liep tot 
de zomervakantie van 2015. 

5.3.3  Samenwerking scholen

Vanuit de peuterspeelzalen stromen peuters door naar 
verschillende scholen in en buiten Leiden. 
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Er zijn zeven locaties die 
zich bevinden in hetzelfde 
pand als een basisschool. 
Dit bevordert de commu-
nicatie en samenwerking 
met basisscholen en 
maakt de stap naar de 
basisschool voor de peu-
ters eenvoudiger. Om de 
overgang van peutergroe-
pen naar de basisschool 
te optimaliseren werken 
alle locaties van SPL met 
de digitale overdracht. Een 
goede overdracht is be-
langrijk in het werken aan 
een doorgaande leerlijn.

Peuterspeelzaal Kleine Urt 
is gevestigd in basisschool 
Joppensz. We werken in deze school samen met de school en de buitenschoolse opvang Kin-
derhaven. Dit betekent dat we samenwerken op het gebied van thema’s, dat we ouders infor-
meren over elkaars werkzaamheden en proberen aan te sluiten op de werkwijze van de school 
zoals bijvoorbeeld de schoolbibliotheek.

Peuterspeelzaal Ot en Sien is gevestigd in basisschool het Kompas. In deze school wordt op de 
peuterspeelzaal gewerkt met Benny’s Playground. Dit is een onderdeel van Early Bird, een pro-
gramma voor het leren van de Engelse taal, dat op de school wordt gebruikt. 

Peuteropvang  Gouden Poort is gevestigd in vrije school Mareland. Op de Gouden Poort en op 
de basisschool wordt gewerkt vanuit de antroposofische visie. Peuterspeelzaal Rozenpoortje is 
sinds de zomer van 2015 ook gevestigd in de vrije school Mareland.

In brede school Het Gebouw zijn vier groepen gevestigd van SPL. Op deze locaties werken we 
samen  met de drie basisscholen in Het Gebouw (de Viersprong, de Singel en de Springplank). 
De directeur-bestuurder van SPL heeft regelmatig overleg met de schooldirecteuren in het klein 
MT en neemt ook deel aan het groot MT van Het Gebouw. Pedagogisch medewerkers van de 
peutergroepen, van de peuterspeelklas en de teamleider nemen deel aan het vve-netwerk bin-
nen de school waarin samenwerkingsafspraken worden gemaakt op het gebied van vve-the-
ma’s.

5.3.4 Peuterspeelklassen

In 2013 zijn drie peuterspeelklassen gestart in Leiden. Deze peuterspeelklassen zijn gesubsi-
dieerd door de gemeente Leiden in navolging op de landelijke startgroepen. In deze groepen 
worden de kinderen begeleid door zowel een peuterleidster als een basisschoolleerkracht, die 
daarnaast samenwerken met de leerkrachten van groep 1 en 2. In de peuterspeelklassen wer-
ken de medewerkers gericht aan de stimulering van de ontwikkeling van de peuters. Deze me-
dewerkers zijn geschoold in het werken met het kindvolgsysteem KIJK! en werken opbrengstge-
richt. De directeuren van de basisscholen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het aanbod op 
de groepen.

De peuterspeelklassen zijn gevestigd in basisschool De Sleutelbloem (peuterspeelklas Sleutel-
bloem), in Het Gebouw binnen basisschool de Springplank (peuterspeelklas Het Gebouw) en in 
brede school Merenwijk (peuterspeelklas Merenwijk). 
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6. Ontwikkelingen in voorschoolse voorzieningen

6.1 Veilig Opgroeien Zuid-West

Leiden heeft een aantal wijken waar de methodiek van Veilig Opgroeien is toegepast om het 
preventieve jeugdbeleid van de gemeente te vertalen naar wijkplannen. SPL neemt actief deel 
aan de overleggen in de wijk Zuid-West en het Morskwartier. 

In de wijk Zuid-West is in september 2015 van Veilig Opgroeien een aandachtsweek georgani-
seerd rondom het thema bewegen en gezond eten en drinken. SPL heeft in deze week extra 
beweegactiviteiten georganiseerd waarbij de ouders zijn betrokken. Ook zijn aan alle kinderen 
boxen met fruit uitgedeeld.  

Ook in de wijk het Morskwartier is gezonde voeding een aandachtspunt op de scholen en voor-
schoolse voorzieningen. Er is een overleg geweest met alle voorschoolse voorzieningen in de 
wijk over het voedingsbeleid. In het volgende schooljaar zal een aandachtsweek over gezonde 
voeding worden georganiseerd op de scholen en de voorschoolse voorzieningen.

6.2 Pilot Smakelijke Moestuinen

Om kinderen meer te leren over gezond 
eten, zijn er op een aantal locaties moes-
tuintjes aanwezig.Deze locaties hebben 
meegedaan aan het project ‘Smakelijke 
Moestuinen’ van JOGG en Nutricia. De lo-
caties ontvingen een moestuinbak, een 
groente box met materialen als spelletjes, 
kleurplaten en zaden. Kinderen leren door 
deze moestuinen hoe hun eten groeit. 
Door kinderen bij het telen van groente te 
betrekken wordt het eten van groente een 
leuke belevenis. De oogst uit de moestui-
nen wordt op de groepen gegeten. Bij het 
thema eten en drinken worden met kinde-
ren allerlei activiteiten gedaan rondom dit 
thema. Hier worden ouders bij betrokken 
Het project Smakelijke Moestuinen is in 
2015 beëindigd.



- 18 -

6.3 LATO

SPL is partner in de LATO, de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling. SPL vindt het belangrijk 
om de talenten van kinderen te stimuleren en peuters met een ontwikkelingsvoorsprong goed 
te kunnen signaleren en begeleiden. SPL neemt daarom deel aan de projectgroep van de LATO 
en de werkgroep VSE. Vijftien pedagogisch medewerkers hebben een bijeenkomst over peuters 
met ontwikkelingsvoorsprong bijgewoond. Deze was georganiseerd door de Ambulante Educa-
tieve Dienst (AED) en Bright Kids. Twee pedagogisch medewerkers nemen deel aan de training 
tot ambassadeur van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Zij zullen na afloop van de 
training op de peuterspeelzalen gaan werken als ambassadeur voor peuters met een ontwikke-
lingsvoorsprong.
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7. SPL in cijfers
7.1 Aantal geplaatste kinderen

Locatie Groeps-
grootte

aantal  
dagdelen

Peuter- 
plaatsen

gem.bez.%

Reguliere peuterspeelzalen Leiden

Ballon 16 5 40 95,51% 95,51%

Kleine Urt 14 5 35 97,48% 97,48%

Knuffel 16 5 40 97,16% 97,16%

Olleke Bolleke 16 5 40 98,73% 98,73%

Klein Duimpje 16 5 40 93,38% 93,38%

Rozenpoortje 16 5 40 94,62% 94,62%

Ot en Sien, vanaf 24-08-15 16 2 16 54,70%

90,23% 
Incl. Ot en Sien

96,15% 
Excl. Ot en Sien

Vve-peuterspeelzaal 

De Mors 1 16 4 32 85,60%

De Mors 2 16 4 32 78,20%

Duimelot 16 5 40 98,20%

Floddertje 16 5 40 95,50%

Groen Knollenland 16 5 40 99,40%

Het Gebouw Geel 16 4 32 97,90%

Het Gebouw Groen 16 4 32 88,40%

Het Gebouw Blauw 16 4 32 96,80%

Het Gebouw Rood 16 4 32 94,30%

Het Gebouw peuterspeelklas 16 4 32 98,60%

Klinkertje 16 5 40 85,40%

Mengelmoes 1 16 4 32 85,50%

Mengelmoes 2 16 4 32 84,60%

Merenwijk 1 16 4 32 92%

Merenwijk 2 16 4 32 91,80%

Merenwijk peuterspeelklas 16 4 32 98,80%

Piraatje 16 5 40 81,20%

Sleutelbloem peuterspeelklas 16 5 40 88,90%

Steffie 16 5 40 84,70%

Zuid-West 2 16 4 32 96,50%

Zuid-West 3 16 4 32 95,50%

91,61%

Samenspelgroepen 

Het Gebouw 10 1 10 20,30%

Merenwijk 10 1 10 70,30%

Zuid-West 10 1 10 34,80%

De Mors Speelgroep 16 1 16 49,10%
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Peuteropvanglocaties  

Glijbaan 16 5 80 73,38%

Gouden Poort 16 5 80 98,42%

Ot en Sien t/m 23-08-2015 16 5 80 12,52%

Kweenie 16 5 80 42,96%

Harlekijn 16 5 80 54,79%
      

7.2 Verdeling inkomensgegevens ouders

In Leiden is de ouderbijdrage op peuterspeelzalen afhankelijk van het bruto verzamelinkomen 
van de ouders. SPL vraagt ouders deze gegevens op te sturen zodat het juiste bedrag gefactu-
reerd kan worden. De onderstaande tabel geeft het aantal ouders per inkomensschaal aan, van 
wie één of meerdere kinderen op een peuterspeelzaal is geplaatst. Wanneer ouders geen inko-
mensgegevens aanleveren, plaatst SPL deze ouders in de hoogste schaal.  

Inkomen in euro’s Aantal gezinnen

0,00 - 1.300,00 200

1.301,00 - 1.500,00 113

1.501,00 - 1.700,00 53

1.701,00 - 2.000,00 49

2.001,00 - 2.300,00 48

2.301,00 - 2.600,00 48

2.601,00 - 2.900,00 61

2.901,00 - 3.250,00 48

3.251,00 - 3.600,00 60

3.601,00 - 4.000,00 60

4.001,00 - 4.500,00 44

4.501,00 - 5.000,00 47

5.001,00 - 6.000,00 69

6.001,00 - 7.000,00 40

7.001,00 - 8.000,00 10

> 8000,00   139

   1089
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7.3 Totaal aantal plaatsingen

 
In Leiden zijn in 2015 in totaal 1432 kinderen geplaatst. In de volgende tabel staan de totalen 
op de peildatum 31-12-2015.

Totaal aantal kinderen op 31-12-2015

Totaal aantal kinderen 669

Totaal aantal kinderen Leiden 646

Totaal aantal 3-4 jarige uit Leiden 357

Totaal aantal 2-3 jarige uit Leiden 283

Totaal aantal ouder dan 4 uit Leiden 6
 

7.4 Kinderen met een weging

In 2015 hadden 195 kinderen een weging. Dit waren 54 2-tot 3-jarigen en 141 3- tot 4-jarigen. 
 

Locatie Aantal kinderen 
met een weging

Ballon 5

Floddertje 3

PC Het Gebouw 51

Olleke Bolleke 2

Piraatje 9

Steffie 7

Kleine Urt 7

PC Kwetternest (Klein Duimpje) 6

Klinkertje 4

Knuffel 7

Sleutelbloem (peuterspeelklas) 7

Duimelot 10

PC De Mors 17

PC Merenwijk 31

PC Zuid West 18

PC Mengelmoes 16

Groen Knollenland 4

Rozenpoortje 2

Pippeloentje 3
 

  



- 22 -

Kinderen met een sterretje in 2015

2 tot 3 jarigen 81

3 tot 4 jarigen 237 

4+ jarigen 1

Totaal 319
  

In 2015 zijn 18 kinderen besproken met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Allochtonen kinderen 
worden niet bijgehouden door SPL. 
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8. Directie, Raad van Toezicht en OR

Raad van Toezicht

•	 Mevrouw K. van Meenen, voorzitter

•	 Mevrouw C. Ypma, vice-voorzitter

•	 De heer B. van den Eijkel, lid 

•	 Mevrouw K. Heede, lid

Het verslag van de Raad van Toezicht begint op pagina 31. 

MT en directie

•	 Piet Penning, directeur-bestuurder

•	 Marjolein Robbemond, hr-coördinator

•	 Nancy Bras, controller

•	 Judith Uiterwijk, pedagogisch stafmedewerker 
 

Ondernemingsraad

•	 Gerdy Rijnbeek-Castelein, secretaris

•	 Arnoud Hassefras, voorzitter

•	 Erna van Belkum-Maasdijk, lid

•	 Linda Tisseur, lid 

Ook in 2015 heeft de OR zich weer sterk gemaakt voor de belangen van alle SPL-medewerkers. 
De OR kwam hiervoor gemiddeld 1 keer per zes weken bij elkaar, waarbij de helft van de tijd 
de directeur-bestuurder bij het overleg aanwezig was. De Raad van Toezicht zoekt minimaal 1x 
per jaar contact met de OR door afvaardiging van een lid bij het OR-overleg.
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9. Personeel in cijfers

Het aantal fte’s in 2015, op basis van gewerkte uren

Directie 1,00

Financieel/kantoorpersoneel 6,2

Meewerkend teamleiders 3,51

Peuterspeelzaalleidsters 36,93

Pedagogische staf 0,77

Totaal 48,41

De gemiddelde leeftijd van de werknemers is op peildatum 31-12-2015 45,7 jaar. De gemiddelde 
arbeidsuur per week ligt op het kantoor hoger dan op de peuterspeelzalen.

9.1 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is in 2015 gestegen en staat op 7,45%. Dit wordt vooral veroor-
zaakt door het langdurig verzuim. De gemiddelde verzuimduur ligt op 21,04 dagen. Het aantal 
meldingen is afgenomen ten opzichte van 2014. De meldingsfrequentie ligt in 2015 op 0,72. De 
benchmarkgegevens geven aan dat het verzuimpercentage in de sector Welzijn en Maatschap-
pelijke Dienstverlening in 2015 lag op 5%. In Kinderopvang lag het verzuimpercentage in 2015 
op 4,7%. Het verzuimpercentage binnen SPL ligt beduidend hoger. Dit wordt mede veroorzaakt 
door het langdurig verzuim in 2015 wat vooral plaatsvond bij medewerkers met een gemiddeld 
hoge arbeidsduur per week. 

Doel voor 2016 is om het ziekteverzuimpercentage te laten zakken. Dit hopen wij te bereiken 
door meer te sturen op ziekteverzuimbegeleiding. Daarnaast zal in 2016 een aantal langdurige 
ziekteverzuimgevallen worden afgesloten omdat de betreffende medewerkers het werk in 2016 
kunnen hervatten.

In samenwerking met de bedrijfsarts wordt er door onze nieuwe meewerkend teamleiders di-
recter gestuurd. Ook vindt er meer overleg plaats tussen de meewerkend teamleiders en de 
bedrijfsarts over de voortgang. Er wordt regelmatig met de betreffende medewerker gesproken 
over de voortgang van de re-integratie. Deze gesprekken worden vastgelegd in verslagen in het 
ziekteverzuimdossier.

  

9.2 Taakuren/verlofbeleid

Om meer inzicht te krijgen in werkzaamheden en duidelijkheid te creëren is het taakuren/verlof-
beleid aangepast. Tevens wordt er vanaf half 2015 gewerkt met een eenduidig urenregistratie-
formulier. Er vindt urenverantwoording plaats. Hiermee kunnen meewerkend teamleiders gaan 
sturen op uren binnen de betreffende wijken. 
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9.3 Scholing

In 2015 is de Bedrijfhulpverlening (BHV) herhaald. Ook zijn medewerkers geschoold in het sti-
muleren van ouderbetrokkenheid. Verder is de medewerkers de gelegenheid geboden in werk-
groepjes mee te denken over te ontwikkelen beleid. Vanuit het innovatiebudjet hebben mede-
werkers scholing gevolgd voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Tot slot zijn, zoals 
vermeld op pagina 9, de vve-coaches geschoold.

9.4 Betrokkenheid personeel

Na een lange periode onder interim leiding, heeft SPL in 2015 geïnvesteerd in de interne orga-
nisatie om de betrokkenheid van de leidsters op de verschillende locaties bij de organisatie te 
vergroten. Dit gebeurde door scholing en het betrekken van medewerkers bij het ontwikkelen 
van beleid (zie scholing). Daarnaast zijn verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georgani-
seerd. Via een maandelijkse digitale nieuwsbrief worden de medewerkers geïnformeerd over 
het reilen en zeilen. Ook is door het instellen van een feestcommissie gewerkt aan het vergro-
ten van het commitment van het personeel. Begin 2016 zal SPL een tevredenheidsonderzoek 
onder medewerkers uitvoeren.   
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10. Jaarverslag 2015 Raad van Toezicht SPL

2015 was een jaar van bouwen aan de organisatie voor SPL, SPH en SJWB (verder kortweg 
SPL). De Raad van Toezicht is het jaar begonnen met een inwerkdag. Een goede start voor drie 
van de vier relatief nieuwe leden van de Raad. De dag begon met een bezoek aan een locatie 
en vervolgd met een sessie met de medewerkers op kantoor gevolgd door een gezamenlijke 
lunch. De Raad van Toezicht was bijzonder onder de indruk van de hartelijke ontvangst op alle 
locaties en van het enthousiasme en de professionaliteit van alle medewerkers. 

10.1 Vernieuwing in RvT en bestuur en strategische heroriëntatie  

In 2015 is er een personeelswisseling in de Raad van Toezicht geweest die eind 2014 al bekend 
was. Simone Groen is onze gelederen komen versterken en de Raad heeft afscheid genomen 
van Katja Heede. Daarnaast heeft de directeur-bestuurder na evaluatie een vaste aanstelling ge-
kregen. Verder is ingezet op verdere efficiency in de organisatie en er is een start gemaakt van 
de aanpassing van de organisatie op wijkgericht werken. In 2016 wordt verder gekeken naar 
de strategie van SPL in het licht van de financiële ontwikkelingen en lokale politieke besluit-
vorming. In Hillegom en Noordwijk worden nog geen zwarte cijfers geschreven dus daar zal de 
Raad in 2016 een zorgvuldige afweging moeten maken van de mogelijkheden en onmogelijkhe-
den om daar het peuterspeelzaalwerk voort te zetten.

 

10.2 Vergaderingen in 2015

In 2015 had de RvT reguliere vergaderingen op: 24 maart, 19 mei, 22 september, 24 november. 
Daarbij kwamen onder meer aan de orde: jaarrekeningen en jaarverslagen, subsidieaanvragen, 
begrotingen, de gevolgen van doorgevoerde reorganisaties en het functioneren van MT en me-
dewerkers. Op 11 juni is een extra vergadering gehouden over de situatie in de gemeente Hille-
gom. Met de OR is op 17 juni overlegd over het functioneren van de directeur-bestuurder. 

In 2015 was er ook een gesprek met de gemeente Leiden. Op 24 april zijn de voorzitter van de 
Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder met de wethouder Roos van Gelderen gaan pra-
ten over de stand van zaken bij SPL en over de voorgestelde verbeteringen in het komend jaar. 
Het was een plezierig en openhartig gesprek waaruit naar voren kwam dat de gemeente Leiden 
belang hecht aan peuterspeelzaalwerk en ziet dat SPL een verbeterslag doormaakt als organi-
satie en goede kwaliteit levert. 

10.3 Audit- en remuneratiecommissie

De auditcommissie heeft in 2015 een belangrijke rol gespeeld in het jaarverslagleggingstraject 
over het boekjaar 2014. Zij heeft tweemaal met directeur bestuurder en financieel manager ver-
gaderd, eenmaal in aanwezigheid van de accountant. In deze vergadering zijn tussenresultaten 
kritisch beoordeeld in aanloop naar definitieve besluitvorming in de RvT. De remuneratiecom-
missie heeft in 2015 een voortgangsgesprek gehad met de directeur-bestuurder. Na overleg met 
de OR heeft de renumeratie commissie de RvT geadviseerd het jaarcontract van de directeur 
bestuurder per 1 oktober 2015 om te zetten in een vaste aanstelling. Van alle kanten is er met 
waardering gesproken over het functioneren van de directeur-bestuurder en zijn er zorgen geuit 
over de werkbelasting van de directeur-bestuurder gezien de zorgelijke financiële situatie waar-
in SPL zich nog steeds bevindt. 
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10.4 Rol en samenstelling 

10.4.1 De rol van de Raad van Toezicht

De RvT houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en de hoofdlijnen van 
het beleid. De RvT weegt daarbij steeds het belang en de maatschappelijke verantwoordelijk-
heid van de organisatie en de belangen van de betrokkenen bij de organisatie. Voor sommige 
besluiten van de directeur-bestuurder is toestemming van de RvT vereist. Dit is vastgelegd in 
de statuten. De RvT staat daarnaast de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met ad-
vies terzijde. De RvT is de werkgever van de directeur-bestuurder en beslist over benoeming, 
beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. 

10.4.2 De RvT in het kort

De Raad van Toezicht van SPL bestaat uit vier personen, die elk een ander expertisegebied 
vertegenwoordigen. De leden van de RvT ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 1500 euro 
exclusief BTW per jaar. De RvT heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie inge-
steld, elk bestaande uit twee personen. De RvT vergadert in beginsel vier maal per jaar met de 
directeur-bestuurder en eenmaal zonder de directeur-bestuurder. Tijdens deze vergadering ko-
men het functioneren en de honorering van de directeur-bestuurder aan de orde. De voorzitter 
van de RvT heeft daarnaast regelmatig contact met de directeur-bestuurder en de OR van SPL. 
Eenmaal per jaar evalueert de RvT haar eigen functioneren. De Raad van Toezicht onderschrijft 
de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang 
(NVTK) en gebruikt deze als leidraad voor haar handelen. 

10.4.3 Samenstelling van de Raad van Toezicht

Naam:     Mr K.S. van Meenen (v), voorzitter 
Woonplaats:    Voorschoten 
Leeftijd:    47 jaar 
Specifieke deskundigheden:  bedrijfsvoering, kwaliteitszorg, medezeggenschap en juridische  
    expertise 
Commissie:    Remuneratiecommissie 
Hoofdfunctie:    Programma manager Stichting Locus 
Relevante nevenfunctie(s):  geen 
Datum benoeming:   01-07-2014 
Onafhankelijk:    ja

Naam:     drs. W.C. Ypma (v), plaatsvervangend voorzitter 
Woonplaats:    Oostzaan 
Leeftijd:    47 jaar 
Specifieke deskundigheden:  Expertise op het gebied van HR, Marketing, Communicatie, 
    bestuurlijke ervaring en expertise op het gebied van onderwijs  
    en gemeente.  
Commissie:    Auditcommissie 
Hoofdfunctie:    Senior Strateeg Aegon Nederland 
Relevante nevenfunctie(s):  Ontwikkelaar opleidingen en docent Pensioensector, 
    lid RvC bureau Scompany RUU, fractie-assistent D66 Oostzaan 
Datum benoeming:   01-01-2013 
Onafhankelijk:    ja 
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Naam:     Drs. A. van den Eijkel (m) 
Woonplaats:    Leiden 
Leeftijd:    45 jaar 
Specifieke deskundigheden:  Financiële expertise 
Commissie:    Auditcommissie 
Hoofdfunctie:    Concerncontroller Altra; Onderwijs, Jeugd- & Opvoedhulp 
Relevante nevenfunctie(s):  Bestuurslid (penningmeester) Vereniging Christelijk Voortgezet  
    Onderwijs te Katwijk en omstreken 
Datum benoeming:   01-07-2014 
Onafhankelijk:    ja

Naam:     S. Groen (v) 
Woonplaats:    Heemstede 
Leeftijd:   61 jaar

Specifieke deskundigheden:  gevarieerde management/bestuurlijke ervaring in onderwijs, 
    vakbond en pensioenwereld 
Commissie:    Remuneratiecommissie 
Hoofdfunctie:    zelfstandig adviseur 
Relevante nevenfunctie(s):  Lid Raad van Toezicht Stichting Ashram College V.O., 
    vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kennemerwaard 
    (bibliotheken Alkmaar e.o.) 
Datum benoeming:   01-01-2015 
Onafhankelijk:    ja
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