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Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Peuterspeelzalen Hillegom (SPH) over 2015.  

SPH verzorgt al weer 43 jaar het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Hillegom. Zo ook in 2015 

vanuit drie mooie locaties in de gemeente. Bij mijn aanstelling in oktober 2014 als directeur-

bestuurder van SPL, SPH en SJWB heb ik mij ten doel gesteld het peuterspeelzaalwerk in de 

verschillende gemeenten meer in te bedden in de lokale zorgstructuur. De peuterspeelzaal is 

naast de plek waar peuters spelen, ontmoeten en ontwikkelen ook de plek bij uitstek waar er 

vroegtijdig gesignaleerd kan worden of er ontwikkelingsachterstanden of juist een 

ontwikkelingsvoorsprong is bij het jonge kind.  

Ook bij SPH in de gemeente Hillegom zullen de peuterspeelzalen met de samenwerkende 

partners de focus moeten leggen op de ontwikkeling van het kind. Met dit beleidsvoornemen 

is in de loop van 2015 een aanvang gemaakt.  

Gelijktijdig aan dit traject heeft de gemeente Hillegom een aanzet gedaan om te komen tot een 

nieuwe nota voorschoolse opvang en VVE voor 2016 en verdere jaren. De uitwerking van deze 

nota betekende voor SPH dat de subsidie met ingang van 2016 voor een groot deel zou 

vervallen. Na overleg met het college is dit voornemen met een jaar opgeschort.  

Dit geeft SPH de ruimte om in 2016 te werken aan een model peuterspeelzaalwerk dat 

betaalbaar is voor alle ouders, ongeacht of zij beiden werken of alleen een van de twee 

ouders. 

Piet Penning 

directeur-bestuurder SPH 
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Doelstelling 

Op de peuterspeelzaal komen peuters SPELEN en ontdekken zo de wereld om zich heen. De 

peuters doen groepsactiviteiten en ONTMOETEN andere kinderen. Zo ONTWIKKELEN kinderen 

zich. Elk kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Spelen is ontdekken en leren.  

SPH (Stichting Peuterspeelzalen Hillegom) is een zelfstandige organisatie die door de gemeente 

Hillegom wordt gesubsidieerd. 

SPH wil optimale ontwikkelingskansen creëren voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar door 

het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden. 
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Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
 
In 2015 zijn 56 peuters aangemerkt als doelgroeppeuters. Peuters die vallen onder de 

doelgroep, zijn peuters die in het basisonderwijs een leerlinggewicht hebben van 0,3 of 1.2 

en/of wanneer een achterstand of het risico daarop wordt geconstateerd door het CJG en/of de 

peuterspeelzaal, door middel van observatie. Dit is afgesproken in het convenant dat door de 

gemeente, de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen is ondertekend. Bij SPH worden 

de peuters geobserveerd aan de hand van de observatiemethode Peuterpraat FOCUS. De 

observatie richt zich op alle ontwikkelingsgebieden van de peuters. Deze observatiemethode is 

een onderdeel van de VVE-methode Peuterpraat waarmee gewerkt wordt. Alle leidsters zijn 

geschoold in het werken met de methodiek Peuterpraat en het observatieprogramma FOCUS.  

 

In totaal hebben 49 peuters gebruik gemaakt van de extra ondersteuning van twee dagdelen 

(middagen) peuterspeelzaalwerk. Er zijn zeven peuters die geen gebruik gemaakt hebben van 

de  extra aangeboden dagdelen. Ouders hebben hier niet voor gekozen.  

 

Aantal Omschrijving 

2 Peuters met weging 1,2 

1 Peuters met weging 0,3 

53 Peuters zijn aangemerkt als doelgroep peuter door observatie 

  

33 Nederlandstalig 

23 Meertalig 

32 Jongens 

24 Meisjes 

20 
Peuters hebben gedurende een periode extra ondersteuning gehad van de 
Ambulant Peuter Begeleider 

36 Peuters bezoeken PSZ ‘t Smurfenbos 

17 Peuters bezoeken PSZ ‘t Boefje 

3 Peuters bezoeken PSZ Morgenland 

 

 

Overdracht 

Van alle peuters is overdracht geweest naar de basisschool. Bij doelgroeppeuters is een VVE-

bijlage bijgevoegd en bij peuters die aan het einde van de opvangperiode niet 

leeftijdsadequaat scoorden, was sprake van een warme overdracht. Hierbij is er mondeling 

contact tussen de peuterspeelzaal, de basisschool en de ouder(s). In totaal heeft er bij negen 

peuters een warme overdracht plaatsgevonden.  

 

Wat is er bereikt met VVE? 

Alle peuters die de peuterspeelzalen van SPH bezoeken, worden door de leidsters 

geobserveerd. Er vindt binnen drie maanden een zogenaamde 0-meting plaats. De volgende 
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observatie is op de leeftijd van 2 jaar en 10 maanden, de laatste observatie op de leeftijd van 

3 jaar en 10 maanden. Met de ouders van doelgroeppeuters wordt tussendoor een 

evaluatiegesprek gehouden. 

 

Wanneer de ontwikkeling van de peuter leeftijdsadequaat is, scoort deze een V (voldoende). 

Wanneer uit de observatie blijkt dat de ontwikkeling niet leeftijdsadequaat verloopt, dan scoort 

de peuter een O (onvoldoende). Peuters die een onvoldoende scoren, krijgen een uitbreiding 

aangeboden van twee middagen.  

 

Bij negen peuters heeft een warme overdracht plaatsgevonden naar de verschillende 

basisscholen. Onder hen zijn twee peuters die de Nederlandse taal als tweede taal voeren in 

hun thuissituatie (NT2). Ook zijn er veertien peuters doorverwezen naar logopedie zijn en tien 

peuters waarbij een externe instantie betrokken was (Jeugdzorg, Cardea, AED). Met het CJG 

hebben wij de afspraak dat bij verwijzing van een peuter ook het CJG wordt geïnformeerd. Dit 

om het kind dossier voor hun zo compleet mogelijk te houden. Tenslotte is er een peuter 

vroegtijdig doorgestroomd naar het Medisch Orthopedagogisch Centrum het Kabouterhuis in 

Hoofddorp. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Op de speelzalen van SPH is ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel van het (VVE-) 

programma. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat ontwikkelingsstimulering in de 

thuissituatie, in combinatie met de activiteiten op de speelzaal leidt tot betere 

ontwikkelingskansen voor kinderen. Bij alle breng- en haalmomenten is er gelegenheid om 

even te overleggen over de peuters, zowel voor de ouders als voor de leidster. Mocht er meer 

behoefte zijn om een gesprek over een peuter aan te gaan, zowel vanuit de ouder als vanuit 

de leidster, wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt. 

 

In 2015 heeft de SPH het volgende aan ouderbetrokkenheid gedaan: 

 

 Bij elk thema van Peuterpraat hoort een ouderbrief. Deze wordt elke vier weken aan de 

ouders gemaild. Hierin staan leuke tips, leesboekjes enz. Bij de thema’s worden ook de 

ouders betrokken. Bij het thema ‘Op straat’ zijn de peuters op hun ‘eigen’ fiets, step, 

tractor enz. naar de speelzaal gekomen. Voor het thema ‘Boodschappen’ hebben 

peuters zelf boodschappen van huis meegenomen voor in onze winkel op de speelzaal. 

Ook vragen we de ouders foto’s mee te nemen tijdens een boswandeling, bij het 

boodschappen doen. 

 

 Meerdere keren hebben we dit jaar gedurende een week koffieochtenden 

georganiseerd. Ouders kunnen meedraaien op de groep om een betere indruk te krijgen 

hoe hun peuter functioneert op de groep. Dit wordt als erg positief ervaren. 

 

 In juni is de jaarlijkse open dag georganiseerd waarbij nieuwe ouders en ook ouders 

die al komen, een kijkje kunnen nemen op de speelzaal. De open dag is georganiseerd 

samen met kinderopvangorganisatie Smallsteps, locatie de Kaboutertuin. Dit jaar is er 

gekozen voor een peutermarkt, waarbij de bibliotheek,  logopedisten, verloskundige 

praktijk Haarlemmermeer, de kinderfysiotherapeut en een bellypainter aanwezig waren. 
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Helaas was de opkomst niet groot, maar alle betrokken organisaties waren erg 

enthousiast. Volgend jaar willen we kijken hoe andere voorschoolse voorzieningen hier 

over denken. Gedacht wordt aan een gezamenlijke open dag. Dit plan wordt in het 

voorschools overleg besproken. 

 

 Ook is er in juni een zomerfeest georganiseerd op de verschillende speelzalen. Tijdens 

deze ochtenden is er geschminkt, geknutseld, hebben peuters een fruitspies gemaakt. 

 

 Met Sinterklaas zijn de oma’s/opa’s, familieleden en/of kennissen uitgenodigd voor 

koffie/thee en de dag is afgesloten met het zingen van sinterklaasliedjes samen met de 

peuters. Hierop is enthousiast gereageerd door de familie.  
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Feiten en cijfers 
 

Locatie Maximaal aantal 
peuters 

Dagdelen* Capaciteit in 
peuterplaatsen 

Het Smurfenbos 16 12 192 

’t Boefje 16 9 144 

Morgenland 16 5 80 

 

 

Bezetting per maand 2015 
 

Maand 
Bezetting 

Het Smurfenbos 
Bezetting 
‘t Boefje 

Bezetting 
Morgenland 

Januari 97 81 98 

Februari 96 81 98 

Maart 96 76 98 

April 96 78 95 

Mei 94 78 93 

Juni 92 76 90 

Juli 91 74 86 

Augustus 89 73 90 

September 98 81 99 

Oktober 96 78 98 

November 98 79 99 

December 95 74 91 

Gemiddeld 2015 95 77 95 

  
 * Het Smurfenbos 10 dagdelen (ochtenden)  van 3 uur en 2 dagdelen (middagen) van 2 uur 

 * ’t Boefje 5 dagdelen (ochtenden) van 3 uur en 4 dagdelen (middagen) van 2 uur 
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HRM 

 

 Aantal fte 2012 2014 2015 

VVE Leidsters 1,06 3,94 4,25 

Huishoudelijk 0.29 0,29 0,29 

Totaal 2,49 5,29 4,54 

 

Aantal medewerkers 2012 2014 2015 

Leidsters 4 2 - 

VVE leidsters 3 9 9 

Huishoudelijk 1 1 1 

Invalkrachten 7 1 3 

Totaal 15 13 13 

 

Leeftijd medewerkers 2012 2014 2015 

10 – 20 1 0 0 

20 – 30 2 1 1 

30 – 35 2 0 0 

35 – 40 2 2 1 

40 – 45 3 1 2 

45 – 50 2 5 3 

50 – 55 2 1 3 

55 – 60 1 3 3 

60 – 65 0 0 0 

 
 

Ziekteverzuim in % 2012 2014 2015 

Eerste kwartaal 6.19 6 1,52 

Tweede kwartaal 20.41 6,21 0,19 

Derde kwartaal 20.83 3,63 0,78 

Vierde kwartaal 20.00 0,59 2,15 

Totaal 16.86 4,11 1,16 
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 Duur ziekteverzuim 2012 2014 2015 

Kort 0.76 0,72 4,25 

Middellang 1.44 2,17 0,39 

Lang 15.00 1,44  

Frequentie 0.09 0,34 0,92 

 

 
Vergelijking met verzuimpercentage in de branche: 
 

 Verzuimpercentage branche SPH 

2012 6,79 16,86 

2014 
2015 

 
4,90 

4,11 
1,16 

 
 


