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VOOR
WOORD

In dit jaarverslag kĳken we terug
op het jaar 2017, het laatste
volle jaar van de beleidsperiode
2015-2018. Komende zomer
presenteren we een nieuw vierjarig strategisch beleidsplan.
2017 was een stabilisatiejaar,
waarin we de plannen van vorige
jaren verder hebben geïmplementeerd en de organisatie (nog)
beter hebben gestroomlĳnd.
Wat ons daarnaast vooral
bezighield was de invoering van
de Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang (IKK). Sinds 1
januari 2018 is deze wet van
kracht en we hebben ons daar
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succesvol op voorbereid. We hebben de personeelssamenstelling
op de locaties afgestemd op
de nieuwe kwaliteitseisen, het
personeel extra opgeleid en ons
pedagogisch beleid aangepast.
Ook financieel moesten we ons
voorbereiden. De wet brengt extra
kosten met zich mee, die vanuit de
overheid gecompenseerd worden
door middel van een hogere kin-

“

Ieder kind verdient
een plek waar het
kan (samen)spelen,
leren en groeien.

deropvangtoeslag. Maar slechts
de helft van de ouders die gebruik
maken van de diensten van SPL
komt hiervoor in aanmerking.
Zo derven wĳ dus een groot deel
van die compensatie. Door dit
financiële gemis hebben we het
tempo waarin we toewerken
naar volledig wĳkgericht werken
enigszins moeten bĳstellen in
2017. Gelukkig kunnen we in 2018
weer volle kracht vooruit.

De bezettingsgraad van de peuterspeelzalen was in 2017 met 89,2%
(2016: 90,7%) wederom hoog en
nagenoeg conform de afspraken
met de gemeente Leiden. De lichte
daling lĳkt het gevolg van de
invoering van de Wet harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Die wet bepaalt dat ook

ouders die gebruik maken van
een peuterspeelzaal tegenwoordig
een beroep moeten doen op
kinderopvangtoeslag (mits ze
hiervoor in aanmerking komen).
De administratieve regeldruk
die dit met zich meebrengt lĳkt
tot vraaguitval te leiden in met
name de kwetsbare doelgroep.

”

Onze wĳkgerichte aanpak is er
op gericht om juist deze ouders
te ondersteunen, dus zullen wĳ
er alles aan doen om ze te blĳven
bereiken.
Want ieder kind verdient een
plek waar het kan spelen, leren
en groeien. Daar maakt SPL zich
graag sterk voor.

Piet Penning,
directeur-bestuurder
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1 VISIE
Bĳ SPL staat het kind centraal. Ieder kind moet de kans krĳgen zich maximaal te
ontplooien. Elk kind is uniek en moet zĳn of haar eigen talenten kunnen ontwikkelen.
Dit is natuurlĳk in de eerste plaats aan de ouders van het kind, maar SPL draagt hier
graag een steentje aan bĳ.

STERKE PUNTEN PEUTERSPEELZAALWERK

Een peuterspeelzaal van SPL is een warme, vertrouwde plek waar peuters kunnen
groeien, samen met hun ouders. Het is een onmisbare schakel in het netwerk rondom
jonge kinderen.

1

Stimuleren van ontwikkeling

Een peuterspeelzaal is meer dan een
opvangvoorziening. Het is vooral een
uitdagende speel- en leeromgeving, waar de
cognitieve, sociale, emotionele, motorische,
creatieve en taalontwikkeling van peuters
gestimuleerd wordt.

3

Vroegsignalering

Pedagogisch medewerkers zien kinderen
en ouders vaak dagelĳks, waardoor ze
goed in de gaten kunnen houden hoe het met
hen gaat. Eventuele vragen of problemen worden
tĳdig gesignaleerd en besproken.

5

Middenin de wĳk

Peuterspeelzalen staan middenin de wĳk
en maken daar actief deel vanuit. Ze zitten
vaak in of vlakbĳ basisscholen, buurtcentra en
speeltuinen. Het is voor kinderen en ouders fijn
om de speelzaal om de hoek te hebben, en van
daaruit de wĳk verder te leren kennen.

7

Voorbereiding op de basisschool

De meeste peuterspeelzalen van SPL
bieden een vorm van voorschoolse
educatie aan, die aansluit op de vroegschoolse
educatie van de kleuterklas. Zo beginnen alle
peuters goed voorbereid aan de basisschool.
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2

Opvoedondersteuning

Op peuterspeelzalen kunnen ouders op
een laagdrempelige manier terecht met
opvoedvragen. Deze ondersteuning brengt geen
zware indicaties, bureaucratie en hoge kosten
met zich mee, en voorkomt dat opvoedproblemen
uit de hand lopen.

4

Doorverwĳzen

Mocht er wat aan de hand zĳn met
een ouder of kind, dan kan de peuterspeelzaal snel en eenvoudig doorverwĳzen
naar andere instanties zoals de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, sociaal werk, wĳkteams
en het CJG.

6

Gemengde groepen

Op peuterspeelzalen zĳn allerlei ouders
en kinderen te vinden. Hoogopgeleid,
praktisch opgeleid, uit binnen- of buitenland,
met een achterstand of een voorsprong, iedereen
is welkom. Zo leren mensen elkaar kennen en dat
voorkomt segregatie.

8

Betaalbaar

Een plek op een SPL-peuterspeelzaal is
voor alle ouders betaalbaar.
Tweeverdieners kunnen kinderopvangtoeslag
aanvragen en bĳ eenverdieners wordt er gewerkt
met een inkomensafhankelĳk tarief.
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2

WET IKK
Op 1 januari 2018 heeft de overheid
de kwaliteitseisen voor de kinderopvang gewĳzigd. De wĳzigingen
betekenen een verbetering van de
kwaliteit en de toegankelĳkheid
van de kinderopvang. Ze zĳn
vastgelegd in de Wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK).
De wet is opgedeeld in vier thema's:

ONT
WIKKE
LINGEN
2017

1. De ontwikkeling van het kind
centraal
2. Veiligheid en gezondheid
3. Stabiliteit en pedagogisch
maatwerk
4. Kinderopvang is een vak
In 2017 heeft SPL voorbereidingen
getroﬀen om per 1 januari 2018 aan
deze wetgeving te kunnen voldoen.
Het pedagogisch beleidsplan is
aangepast, ieder kind heeft een
eigen mentor toegewezen gekregen
en om te voldoen aan de norm
omtrent vaste gezichten op de
groep is de personele bezetting
op de speelzalen veranderd.
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PEDAGOGISCH B

ELEID

In het kader van de Wet IKK zĳn er in 2017 diverse onderwerpen aan het
pedagogisch beleid van SPL toegevoegd:

ontwikkeling van motorische, cognitieve, creatieve en taal- en rekentechnische vaardigheden, en de manier waarop kinderen op deze gebieden

K WALITEIT V VE
In juni 2016 besloot het ministerie
van OCW het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie aan te scherpen. Net als
de Wet IKK, had ook dit in 2017
gevolgen voor het pedagogisch
beleid van SPL. Dit zĳn de belangrĳkste toevoegingen op basis van
het aangescherpte besluit:
die visie te herkennen is in het

kinderen de groepsruimte verlaten en hoe dit georganiseerd wordt.
De aanpassingen in het pedagogisch beleid zĳn direct in praktĳk gebracht op
de groepen.

ken worden bĳ het stimuleren
van de ontwikkeling van hun kinderen.
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2

PRIVAC Y WETGE V

ING

Organisaties die privacygevoelige
gegevens verwerken, zoals SPL,
moeten technische en organisatorische maatregelen nemen om de
privacy van klanten te waarborgen.
Dit is vastgelegd in de Wet
bescherming persoonsgegevens
(Wbp). SPL heeft zich in 2017
ingezet om aan deze wet te kunnen
voldoen. De voorgeschreven
technische maatregelen zĳn
uitbesteed aan een externe
ICT-partĳ, en het organisatorische
gedeelte is intern opgepakt. Per
25 mei 2018 houdt de Wbp op te
bestaan en treedt een nieuwe
privacywet in werking: de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet
Ook daar heeft SPL zich in 2017
op voorbereid.
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HUIS VESTINGSB

ELEID

SPL heeft in 2017 gesprekken met
de gemeente Leiden gevoerd over
het maken van een strategisch
huisvestingsplan. Hierin wordt
kritisch gekeken naar onderhoud,
eﬃciënt gebruik en ligging van de
opvanglocaties. Als het nodig
(en mogelĳk) is, wordt er actie
ondernomen, zoals een renovatie
of verhuizing. Ook wordt er gekeken
of SPL een locatie kan delen met
andere organisaties. Sinds
augustus 2017 maken peuterspeelzaal ’t Rozenpoortje en BSO
Noorderlicht bĳvoorbeeld gebruik
van hetzelfde lokaal in Vrĳe
School Mareland. Dit is mogelĳk
omdat beide voorzieningen verschillende openingstĳden hebben.
In 2018 zal het huisvestingsplan
verder vormgegeven worden.
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2

Het gemiddelde
tevredenheidscijfer
kwam uit op een

OUDERCOMMISS

IE

Sinds 2016 heeft SPL een centrale
oudercommissie, die onder andere
meedenkt over pedagogisch
beleid, voeding, opvoeding,
veiligheid, voorschoolse educatie,
openingstĳden en tarieven. De
commissie is in 2017 twee keer bĳ
elkaar gekomen om van gedachten
te wisselen over adviesrecht,
gewĳzigde wetgeving rond
medezeggenschap, tarieven 2018
en veranderingen binnen de
organisatie als gevolg van de Wet
IKK. Ook het nieuwe pedagogisch
beleid is aan de commissie
voorgelegd. De commissie
stemde positief in.
Vanaf september 2017 heeft de
commissie zich ingezet om meer
ouders te werven, onder andere
door aandacht te vragen op de
website, in nieuwsbrieven en op
de peuterspeelzalen. Deze acties
leverden maar liefst acht nieuwe
leden op.
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K L A NT T E V RE DE N
K
HEIDSONDERZOE
Aan het klanttevredenheidsonderzoek 2017 deed 40% van
de ouders mee. Het gemiddelde
tevredenheidscĳfer kwam uit op
een 8,1. Ouders waren het meest
tevreden over de inzet en het
enthousiasme van de pedagogisch
medewerkers (8,5), de mate
waarin hun kind zich prettig voelt
op de peuterspeelzaal (8,5), de
sfeer op de speelzaal (8,4), de
betrokkenheid van pedagogisch
medewerkers naar hun kind (8,4)
en aandacht voor normen en
waarden (8,4).
Een belangrĳk verbeterpunt
vonden de ouders het verloop
van de procedure van inschrĳving.
In reactie daarop heeft SPL de
bereikbaarheid van de klantenservice uitgebreid.
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BEZET TINGSCĲFE

CĲ

RS
E
F

RS

SPL voldeed in 2017 net niet aan
de 90% bezettingsgraad die met
de gemeente Leiden is afgesproken.
Dit werd voornamelĳk veroorzaakt
door de lage bezettingsgraad van
één locatie. Deze locatie was tot
en met 2016 een peuteropvang,
maar is in 2017 doorgegaan als
peuterspeelzaal. Het duurt even
voordat de bezetting hier weer op
peil is.

636

kinderen bezoeken de SPL
(per 31-12-2017)
Gemiddeld bezettingspercentage 2017:

89,26%
E RE N
DOELGROEPKIND
Het aantal kinderen met een risico
op een leer- of taalachterstand,
ook wel ‘doelgroepkinderen’
genoemd, is in 2017 behoorlĳk
gestegen bĳ SPL. Dat lĳkt tegen de
trend in, want het opleidingsniveau
van ouders in Leiden stĳgt waardoor de hoeveelheid doelgroepkinderen daalt. Maar door een
intensieve samenwerking met het
CJG en JES Rĳnland weten meer
laagopgeleide ouders en ouders
met een migratieachtergrond SPL
te vinden, waardoor de speelzalen
toch meer doelgroepkinderen
binnenkrĳgen dan voorheen.
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Aan de hand van het opleidingsniveau van hun ouders krĳgen
doelgroepkinderen een ‘weging’
(1,2 of 0,3). Kinderen die niet in
aanmerking komen voor zo’n
weging maar toch risico lopen op
achterstand, bĳvoorbeeld kinderen
van hoogopgeleide ouders die
geen Nederlands spreken, krĳgen
een ‘sterretje’.

Totaal aantal
doelgroepkinderen 2017:

403
92

Weging 1,2

65

Weging 0,3

246

Sterretje
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ZORGKINDEREN

3

Het aantal zorgkinderen in de kinderopvang is
landelĳk hoog, zo ook bĳ SPL. Deze kinderen
hebben extra zorg nodig op of buiten de groep,
omdat hun ontwikkeling niet optimaal verloopt.
SPL werkt daarom onder andere nauw samen met
het CJG en jeugd- en opvoedhulporganisatie
Cardea. Als pedagogisch medewerkers zich
zorgen maken over een kind, zĳn er vanuit het
programma Alert4you twee coaches van Cardea
beschikbaar voor ondersteuning. De coaches kĳken
mee op de groep en geven tips en adviezen over
de begeleiding van het kind en de ouders.
Zorgkinderen met een ‘dubbeltelling’ tellen
voor twee op de bezettingslĳst van hun groep.
Hierdoor worden er minder kinderen op de
groep geplaatst, en kunnen de pedagogisch
medewerkers meer tĳd en aandacht aan het
zorgkind besteden.

OR
INKOMENSC ATEG

Totaal aantal
zorgkinderen 2017:

97
45

Alert4you

38
CJG

14

Dubbeltelling

IEËN OUDERS

Sinds de harmonisatie van de kinderopvang per
september 2016 heeft SPL geen inkomensgegevens meer van een groot deel van de ouders.
De gegevens van tweeverdieners met recht
op kinderopvangtoeslag worden namelĳk
uitsluitend verstrekt aan de Belastingdienst.
Van de ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag, waar SPL wel inkomensgegevens van
heeft, valt de helft in de laagste inkomenscategorie. Er zĳn ook ouders die om uiteenlopende redenen geen inkomensgegevens
aanleveren bĳ SPL. Deze ouders worden in de
hoogste inkomenscategorie geplaatst.
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Inkomen in €

Aantal

0,00

-

1.950,00

160

1.951,00

-

2.950,00

63

2.951,00

-

4.000,00

36

4.001,00

-

6.000,00

36

6.001,00

-

8.000,00

8

> 8.000,00

-

Totaal

18
321
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4

MEDE
WERKERS

PERSONEEL IN C

ĲFERS

Onderstaand het aantal fte’s in 2017:

Directie (1,0)

Kantoorpersoneel (6,4)

Teamleiders (2,5)

Pedagogisch medewerkers (25,58)

Pedagogische staf (2,2)

Huishoudelĳk medewerkers (2,1)
Totaal

39,78 FTE
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4

De gemiddelde leeftĳd van de
medewerkers van SPL was op
de peildatum (31-12-2017)

45,4

ONDERNEMINGS

R A AD

Afgelopen jaar zĳn er drie
nieuwe leden toegetreden tot de
Ondernemingsraad. Zodoende
bestond de raad in 2017 uit de
volgende personen:
Arnoud Hassefras
voorzitter
Gerdy Rĳnbeek
secretaris
(met pensioen gegaan op 1-7-2017)
Erna van Belkum
lid
Alexandra van den Berg
lid (sinds 9-1-2017)
secretaris (sinds 1-7-2017)
Karin van den Berg
lid (sinds 18-5-2017)
Nanda van Buuren
lid (sinds 24-8-2017)
De Ondernemingsraad heeft elf
reguliere OR-vergaderingen en
zeven overlegvergaderingen met
de directeur gehad in 2017. De
volgende onderwerpen kwamen
hierin aan de orde: de nieuwe
Arbowet, het verzuimbeleid, het
invalbeleid, de Wet op meldplicht
datalekken, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de nieuwe
personeelsformatie per 1 januari
2018, wĳkgericht werken, werken
met KĲK!, het taakurenbeleid medewerkers, het klanttevredenheidsonderzoek en het ziekteverzuim.
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SCHOLING
In 2017 is gewerkt aan de professionalisering van de pedagogisch
medewerkers. Ze zĳn allemaal
geschoold in het werken met een
nieuw observatiesysteem, om de
ontwikkeling van de kinderen op
hun groep nog beter te kunnen
volgen. De medewerkers op de
reguliere en VVE-locaties zĳn
geschoold in het observatiesysteem KĲK!. De medewerkers van
de antroposofische locatie
hebben leren werken met een
antroposofisch volgsysteem.
Een aantal invalmedewerkers is
getraind in het VVE-programma
Piramide, zodat zĳ kunnen invallen
op VVE-locaties. Ze hebben de
training allemaal succesvol
afgerond. In december 2017 is een
nieuwe Piramidetrainingsgroep
met invalmedewerkers gestart.
Om voldoende Piramidescholing
en –coaching aan te kunnen
blĳven bieden aan medewerkers
(zowel vast als inval), heeft SPL
afgelopen jaar een tweede
Piramidetrainer opgeleid. Deze
trainer is direct actief betrokken
geweest bĳ de lopende Piramidetraining, en heeft ook een deel van
de coaching van de pedagogisch
medewerkers op zich genomen.
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4
HUIS

W E RK E R S
HOUDELĲK MEDE

In het kader van maatschappelĳk
verantwoord ondernemen (MVO)
had SPL zich voorgenomen om
in 2017 eigen huishoudelĳk medewerkers te werven. Dit is gelukt en
het personeelsbestand is verrĳkt
met maar liefst zes collega’s.
De huishoudelĳk medewerkers
zĳn erg gemotiveerd en de
kwaliteit van het schoonmaakwerk is aanzienlĳk verbeterd.

“

Van het medewerkerstevredenheidsonderzoek
is de algemene
tevredenheidsscore een

7,4
”

M E D E W E R K E R SONDERZOEK
TE VREDENHEIDS
Na goede ervaringen in 2016,
heeft SPL ook dit jaar weer een
medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In totaal heeft
75% van de medewerkers meegedaan en de algemene tevredenheidsscore is 7,4. Dat is 0,3 hoger
bleek verder dat de pedagogisch
medewerkers plezier hebben in
hun werk (8,1) en positief zĳn over
hun locatie (8,3) en collega’s (8,3).
Minder tevreden zĳn ze over de
werkdruk (6,4) en de mate waarin
hun mening wordt meegenomen in
beslissingen van het management
(6,7). Wat werkdruk betreft heeft
SPL meteen actie ondernomen:
de toekenning van taakuren is
verbeterd en het invoeren van Citoobservatiegegevens in het computersysteem LOVS is afgeschaft.
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5 KWALITEIT
GG D
De locaties van SPL worden regelmatig door de
GGD geïnspecteerd om te beoordelen of ze voldoen
aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen. In 2017 zĳn alle locaties
bezocht en ze voldeden vrĳwel allemaal aan de
getoetste voorwaarden. De GGD gaf aan SPL
pedagogisch sterk te vinden en een positieve
ontwikkeling te zien.
Bĳ drie locaties werd een tekortkoming geconstateerd. Zo bleek een vaste invalkracht op een
VVE-locatie niet het juiste taalniveau op het
onderdeel ‘lezen’ te beheersen. Dit werd direct
opgelost door deze kracht niet meer in te zetten
op locaties die voorschoolse educatie aanbieden.
Een andere locatie beschikte niet over de
wettelĳk voorgeschreven lokale oudercommissie.
SPL wist echter aan te tonen dat zĳ wel degelĳk
inspanningen verricht om hier een oudercommissie
in te stellen, maar dat zich tot op heden geen
ouders hebben aangemeld. Daarom betrekt de
organisatie de ouders op deze locatie op een
andere manier bĳ het beleid. Op basis van deze
verklaring besloot de gemeente Leiden niet tot
handhaving over te gaan.
De derde locatie met een tekortkoming betrof de
peuterspeelklas. Deze locatie bevindt zich in
een basisschool, en maakt gebruik van diens
faciliteiten. De gedachte is dat peuters zo alvast
kunnen wennen aan een leergerichte omgeving
en kunnen kennismaken met kleuters. Maar
omdat de omgeving is ingericht op schoolkinderen,
voldoet hĳ niet aan alle voorwaarden van de GGD.
De peuterspeelklas maakt echter deel uit van het
OnderwĳsKansenbeleid van de gemeente Leiden,
en SPL ontvangt hiervoor subsidie. Daarom zĳn
de opgelegde aanwĳzingen komen te vervallen en
hoeft SPL geen actie te ondernemen.

KL ACHTEN
Klachten van ouders worden via
een interne klachtenprocedure
behandeld. Als ouders niet
tevreden zĳn met de oplossing en/
of beantwoording van hun klacht,
kunnen ze contact opnemen met
de Geschillencommissie
Kinderopvang.
In 2017 zĳn er in totaal 19 klachten
binnengekomen bĳ SPL. Het overgrote deel van deze klachten had
betrekking op de personeelsformatie 2018 naar aanleiding
van de Wet IKK. De teamleiders
en directeur-bestuurder zĳn
persoonlĳk in gesprek gegaan met
de ouders die hierover een klacht
hadden ingediend, en hebben
iedere klacht naar tevredenheid
van beide partĳen weten af te
handelen.
Er zĳn in 2017 geen klachten over
SPL bĳ de Geschillencommissie
Kinderopvang ingediend.
Meer informatie is te vinden in het
Openbaar jaarverslag klachten
2017 op de website van SPL.

De inspectierapporten van de GGD zĳn te
bekĳken op de website van SPL.
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“

Het boekjaar
2017 is met een
positief resultaat
afgesloten.

”

FINANCIËN
Sinds 2016 is SPL financieel kerngezond. Dankzĳ een strikt
financieel beleid, dat bestaat uit scherp toezicht op de
plaatsingen, een goede personeelsplanning, strak incassobeleid
en relatief lage overhead, is ook het boekjaar 2017 met een
is te vinden in de jaarrekening 2017, die kan worden opgevraagd
bĳ het stafbureau.
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In 2017 is de Raad van Toezicht
(RvT) zeven keer bĳ elkaar gekomen.
Vier van deze bĳeenkomsten
betroﬀen reguliere vergaderingen
met de directeur-bestuurder.
Gedurende deze vergaderingen is
het algemene reilen en zeilen van
SPL behandeld. Daarnaast is er
gewerkt aan het verbeteren van de
begrotings- en jaarrekeningcyclus
en het definiëren van de informatiebehoefte van de RvT. Naast deze
verbeteringen is ook stilgestaan bĳ
de ongunstige financiële situatie
van SPH en SJWB, de uitkomsten
van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek. In een aparte
sessie met het Managementteam
en de OR is een begin gemaakt met
een nieuw strategisch beleidsplan.
De partĳen hebben samen
geëvalueerd waar de organisatie
staat ten opzichte van het huidige
strategisch beleidsplan. De sessie
was een prettige uitwisseling van
kennis en gedachten.

RAAD
VAN
TOEZICHT
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Er is gewerkt aan communicatieverbetering en contact met de
stakeholders. Sinds november
wordt er van elke vergadering een
kort verslag gepubliceerd voor de
medewerkers van SPL, en een
delegatie van de Raad heeft een
vergadering van de oudercommissie
bĳgewoond. Vanzelfsprekend
was de Raad ook aanwezig bĳ het
succesvolle grote Peuterfeest in
de Vredeskerk.
De Raad heeft in een tweetal vergaderingen zonder bestuurder haar
eigen functioneren geëvalueerd en
haar kennis vergroot door gezamenlĳk de informatie van een cursus
Governance te bediscussiëren.

TE
ROL EN SAMENS

LLING

De RvT houdt toezicht op het
functioneren van de directeurbestuurder en de hoofdlĳnen van
het beleid van SPL. De RvT weegt
daarbĳ steeds het belang en de
maatschappelĳke verantwoordelĳkheid 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 advies terzĳde.
De RvT is de werkgever van de
directeur-bestuurder en beslist
over benoeming, beoordeling,
beloning, schorsing en ontslag
van de directeur-bestuurder.
De Raad van Toezicht van SPL
bestaat uit vier personen, die elk
een ander expertisegebied vertegenwoordigen. Zĳ onderschrĳft
de Governance Code van de
Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en gebruikt deze
als leidraad voor haar handelen.
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LEDEN R A AD VAN

TOEZICHT

Naam Mr K.S. van Meenen (v), voorzitter
Woonplaats Voorschoten
Leeftĳd 48 jaar
Specifieke deskundigheden
bedrĳfsvoering, kwaliteitszorg, medezeggenschap en juridische expertise
Commissie Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie Directeur bedrĳfsvoering
Stichting Locus
Relevante nevenfunctie(s) geen
Datum benoeming 01-07-2014
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Naam Drs. A. van den Eĳkel (m)
Woonplaats Leiden
Leeftĳd 48 jaar
Specifieke deskundigheden Financiële expertise.
Commissie Auditcommissie
Hoofdfunctie Manager Financiën en Control
Zonnehuisgroep Vlaardingen
Relevante nevenfunctie(s) Lid Raad van Toezicht
S Salomo - Stichting voor Christelĳk Primair
Onderwĳs Zuid-Kennemerland
Datum benoeming 01-07-2014

Naam S. Groen (v)
Woonplaats Heemstede
Leeftĳd 64 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
Datum benoeming 01-01-2015

Naam E. Den Hartog (m)
Woonplaats Rĳswĳk
Leeftĳd 65 jaar
Specifieke deskundigheden Financieel, HRM,
Informatiebeleid, Governance, data beveiliging
Commissie Audit commissie
Hoofdfunctie ambtenaar
Relevante nevenfunctie(s) n.v.t.
Datum benoeming 09-06-2016
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SPEELGROEP 1+
In samenwerking met JES Rĳnland
zĳn er in 2017 voor de tweede keer
vier speelgroepen gestart in de
wĳken Zuid West, Merenwĳk,
Noord en het centrum. De speelgroep is bedoeld voor ouders met
een kind tussen de 1 en 2 jaar en
wordt begeleid door een SPL- en
JES-medewerker. De ouders
komen twaalf weken lang bĳ
elkaar om met hun kind te spelen,
andere ouders te ontmoeten en
activiteiten te ondernemen in de
wĳk. Tĳdens het spelen staat de
sensitiviteit tussen ouder en kind
centraal, wat betekent dat ouders
hun kind initiatief laten nemen
en zelf daarop aansluiten. Dit
versterkt hun onderlinge band.
De speelgroepen waren ook dit
jaar weer een groot succes.
In Zuid West hebben in totaal 30
kinderen en ouders meegedaan,
in de Merenwĳk 26, in Noord 30
en in het centrum 23.
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WAAR ZĲN WE
EXTRA TROTS
OP IN 2017?
W E RK E N ME T K Ĳ

K!

SPL vindt het belangrĳk dat
pedagogisch medewerkers de
ontwikkeling van kinderen goed
in beeld hebben. Zo kunnen ze
een eventuele achterstand of
voorsprong al vroeg signaleren,
en daarop inspelen. Op de VVElocaties wordt daarom vanaf 2017
gewerkt met het observatieinstrument KĲK!.
De medewerkers observeren de
kinderen dagelĳks en maken
daarvan aantekeningen in het
KĲK!-dagboek. Deze observaties
worden twee keer per jaar geregistreerd, waar een rapport uitrolt
met ontwikkelingsgebieden die
extra aandacht nodig hebben
(zowel individueel als in groepsverband). Op basis hiervan bepalen
de pedagogisch medewerkers
welke activiteiten ze de kinderen
gaan aanbieden. Zo helpt KĲK!
bĳ het creëren van een rĳke
leeromgeving.
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UM V V E
INNOVATIECENTR
SPL maakt sinds september 2017 samen met de gemeente
van een innovatiecentrum VVE.
Landelĳk zĳn er door het Nationaal Regieorgaan Onderwĳsonderzoek (NRO) vĳf innovatiecentra aangewezen, met als
doel het onderzoeken van innovaties die de kwaliteit van
voor- en vroegschoolse educatie verbeteren. De geselecteerde
innovatiecentra werken samen met een onderzoeksteam
een innovatieve maatregel uit, en brengen die in praktĳk.
Tegelĳkertĳd wordt onderzoek gedaan naar de werking en
eﬀecten van de maatregel.
SPL gaat de komende drie jaar samen met de andere partners
onderzoeken hoe de talenten van pedagogisch medewerkers
(nog) beter benut kunnen worden in het werken met VVE.
Want professionele medewerkers die hun talent ten volle
kunnen inzetten op de groep zĳn een voorwaarde voor een
kwalitatief goed VVE-aanbod.

“

Gemotiveerde,
professionele
medewerkers zijn
een voorwaarde
voor een kwalitatief
goed VVE-aanbod.

”

NIEUWE WEBSITE
Nadat de website van SPL in 2016 een nieuw jasje had
gekregen, was het in 2017 tĳd voor een inhoudelĳke update.
Een groot deel van de pagina's op de website bleek namelĳk
nauwelĳks te worden gelezen en veel teksten over de locaties
waren verouderd. Aan de hand van interviews met de
teamleiders en de pedagogisch beleidsmedewerker zĳn nieuwe
teksten geschreven. Daarnaast is de structuur van de website
versimpeld en beter afgestemd op de wensen van gebruikers.
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9 VOORUIT

BLIK
2018

IN 2018 STAAN ER VOOR SPL
VEEL MOOIE DINGEN OP STAPEL:

1

een nieuw vierjarig
strategisch
beleidsplan

2

diverse renovaties
en verhuizingen
van locaties

3

een peuterplusgroep
voor kinderen die extra
aandacht nodig hebben

4

een VVE-aanbod
op alle
peuterspeelzalen

5

(nog) intensievere samenwerking met zorg-, welzĳnsen onderwĳsorganisaties in de wĳk

Het gaat een boeiend jaar worden, waarin het strategisch beleid 2015-2018
voltooid wordt en plaatsmaakt voor frisse nieuwe plannen.

SPL HEEFT ER ZIN IN!
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WWW.SPLOPVANG.NL

