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VOORWOORD

2018 was een jaar van uitdagingen
De vorming van het nieuwe college
na de gemeenteraadsverkiezingen
en de herijking van het gemeentelijk onderwijskansenbeleid zorgden voor een onzekere periode,
waarin het lastig was om de juiste
koers te bepalen. Het ontwikkelen
van het strategisch beleid en het
huisvestingsbeleid van SPL liep
daardoor vertraging op.
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Daarnaast is door de landelijke
harmonisatie van de kinderopvang
de aanvraag van kinderopvangtoeslag voor veel ouders zo ingewikkeld geworden, dat zij ervoor
hebben gekozen hun kind niet
meer aan te melden bij de peuterspeelzaal. Hierdoor is vraaguitval
ontstaan, helaas juist in die
wijken waar kinderen het peuterspeelzaalwerk het hardst nodig
hebben, bijvoorbeeld vanwege

een taal- of ontwikkelingsachterstand. Desondanks zit nog steeds
een zeer groot deel van de Leidse
doelgroepkinderen op peuterspeelzalen van SPL. Dat is iets
om trots op te zijn.
Ook de medewerkers van SPL
stonden voor ﬂinke uitdagingen.
Door de veranderingen voortkomend uit de wet IKK en de
verplichting pedagogisch coaches

“

We zijn er trots op
dat we ook dit jaar
weer een enorme
bijdragen hebben
kunnen leveren aan
de ontwikkeling en
groei van Leidse
jonge kinderen

”

in huis te hebben, werd van hen
veel ﬂexibiliteit gevraagd. Krapte
op de arbeidsmarkt zorgde ervoor
dat vacatures voor pedagogisch
medewerkers in 2018 soms moeilijk te vervullen waren. Ook dat
vroeg van sommige medewerkers
extra inzet.

Ondanks de uitdagingen die we
tegenkwamen, is SPL nog steeds
stevig verankerd in de Leidse
samenleving. We zijn er trots op
dat we ook dit jaar weer een
enorme bijdrage hebben kunnen
leveren aan de ontwikkeling en
groei van Leidse jonge kinderen.

De krapte op de arbeidsmarkt is
een trend die zich in 2019 merkbaar voortzet.

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.
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.
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STERKE PUNTEN PEUTERSPEELZAALWERK

1

Stimuleren van ontwikkeling

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

3

Vroegsignalering

Pedagogisch medewerkers observeren
kinderen dagelijks, waardoor ze de
kinderen goed in beeld hebben. Vragen of
problemen worden tijdig gesignaleerd en
besproken met de ouders en eventuele derde
zorgpartijen waar SPL intensief mee samenwerkt.

5

Midden in de wijk

Peuterspeelzalen staan midden in de
wijk en maken daar actief deel vanuit.
Ze zitten vaak in of vlak bij basisscholen,
buurtcentra en speeltuinen. Het is voor kinderen
en ouders fijn om de speelzaal om de hoek te
hebben. Het kan een goed startpunt zijn om 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 zo goed mogelijk voorbereid aan de
basisschool.

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 kan opvoedproblemen
voorkomen.

4

Doorverwijzen

Mocht er wat aan de hand zijn met
een kind, dan kan de peuterspeelzaal
snel en eenvoudig doorverwijzen naar andere
instanties zoals de jeugdgezondheidszorg,
jeugdhulp, sociaal werk, wijkteams en het CJG.
Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

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 stimuleert integratie.

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 ONT

WIKKE
LINGEN
2018

WET IKK

1. De ontwikkeling van het kind
centraal
2. Veiligheid en gezondheid
3. Stabiliteit en pedagogisch
maatwerk
4. Kinderopvang is een vak

Mentor
Een belangrijke verbetering is het
werken met een mentor voor ieder
kind. Een mentor volgt zijn/haar
mentorkind in de ontwikkeling.
Hierdoor kan de mentor inspelen
op de behoeftes van een kind en
het kind de structuur en ruimte
bieden die het nodig heeft.
De mentor is voor ouders het
aanspreekpunt en bespreekt de
ontwikkeling van het kind tijdens
de periodieke oudergesprekken.
Ook onderhoudt de mentor het
contact met eventuele andere
professionals, altijd in overleg met
de ouders.

De nieuwe kwaliteitseisen zijn
per 1 januari 2018 succesvol door
SPL in de praktijk gebracht.

Bij de overstap naar de
basisschool wordt relevante
informatie over de ontwikkeling

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:
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van kinderen altijd in overleg
met ouders overgedragen naar
de basisschool.
Observeren van kinderen
Op de vve-locaties in Leiden
werken de pedagogisch
medewerkers met het
observatiesysteem Kijk! Daardoor
zijn alle kinderen goed in beeld
bij hun mentor. Het observatiesysteem is steeds meer onderdeel
geworden van het dagelijks werk
van de pedagogisch medewerkers.
Een handleiding over het werken
met Kijk! biedt ondersteuning
daarbij.

“

Een belangrijke
verbetering is
het werken met
een mentor voor
ieder kind

ONTPLOOIEN VA

”

N TALENT

SPL is partner in de Leidse aanpak voor Talentontwikkeling, omdat SPL
het belangrijk vindt om samen met partners in de stad te werken aan talentontwikkeling. Onze visie over talentenontwikkeling sluit aan bij de doelen
van de Leidse aanpak over ontdekken en ontplooien van talent. SPL is om
deze reden ook vertegenwoordigd in de projectgroep van de tweede periode
van de Leidse aanpak.
Ambassadeur
SPL heeft een ambassadeur Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong, die in
2018 de eenjarige opleiding Expert peuters met een ontwikkelingsvoorsprong
heeft gevolgd. In januari 2019 heeft zij de opleiding met goed gevolg afgerond.
De ambassadeur ondersteunt pedagogisch medewerkers bij het signaleren van
peuters met een ontwikkelingsvoorsprong en het zorgen voor een goed aanbod
en passende begeleiding van deze kinderen. Zij onderhoudt ook contact met
de ouders hierover. Daarnaast zorgt zij ervoor dat er binnen SPL aandacht voor
ontwikkelingsvoorsprong en talentontwikkeling is.
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2
 EN VROEG
K WALITEIT VOOR
ATIE (V VE)
SCHOOLSE EDUC
In Leiden is SPL onderdeel van het
innovatiecentrum-vve. Het doel
van het innovatiecentrum is te onderzoeken hoe de kwaliteit van voor- en
vroegschoolse educatie verbeterd
kan worden.
Het innovatiecentrum in Leiden richt
het onderzoek vooral op de pedagogisch medewerkers. SPL wil de talenten van de pedagogisch medewerkers
optimaal benutten en ondersteunt
hen daarbij zodat het plezier in hun
werk groter wordt. Onderzocht wordt
of de kwaliteit van het aanbod op de
vve-groepen hierdoor stijgt.
Door persoonlijke interviews met de
teamleiders krijgen de pedagogisch
medewerkers een beter inzicht in hun
talenten. De teamleiders hebben in
2018 een training gevolgd in deze
manier van gesprekken voeren.
Ook hebben alle vve-medewerkers
een vragenlijst toegestuurd gekregen.
Aan het eind van het onderzoek,
in 2020, krijgen ze opnieuw het
verzoek om deze lijst in te vullen.
Zo kan onderzocht worden wat de
persoonlijke interviews hebben opgeleverd. Op de groepen is gestart met
observatie door het Kenniscentrum
Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt als
onderdeel van het onderzoek.
Om de kwaliteit van de voor- en
vroegschoolse educatie te waarborgen, is in 2018 ook een start gemaakt
met continue scholing van de pedagogisch medewerkers. Dit geldt ook
voor de invalkrachten.
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PRIVAC Y WETGE V

ING (AVG)

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden: de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Organisaties
die privacygevoelige gegevens
verwerken, zoals SPL, moeten aan
deze wetgeving voldoen. SPL
heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de
privacy van klanten en medewerkers te waarborgen en voldoet volledig aan alle regels.

HUIS VESTINGSB

ELEID

Eind 2018 is SPL gestart met het
opstellen van een strategisch
huisvestingsplan. Hierin wordt
kritisch gekeken naar eﬃciënt
gebruik en ligging van de
opvanglocaties. SPL zoekt hierbij
vooral naar locaties in de buurt
van een basisschool, Huis van
de Buurt of een speeltuin. Als het
mogelijk is, verhuist een groep
naar de meest optimale plek.
In 2018 hebben de volgende
ontwikkelingen plaatsgevonden
op het gebied van huisvesting:
• Opening Atentogroep
De Vogeltuin per 27-08-2018
• Sluiting peuterspeelzaal
Klinkertje per 05-11-2018
• Sluiting peutercentrum
Sleutelbloem per 05-11-2018
• Opening peuterspeelzaal
Leistroom per 05-11-2018
• Opening montessoripeuterspeelzaal Apollo per 05-11-2018
• Verhuizing peuteropvang
Gouden Poort per 27-08-2018
(valt niet onder de UVOK)
Halverwege 2018 bleek er geen
mogelijkheid te zijn om het
aﬂopende huurcontract voor de
locatie Lorentzkade te verlengen.
Er moest op korte termijn gezocht
worden naar een andere plek voor
het SPL-kantoor. Er is een locatie
gevonden aan de Rooseveltstraat.
In 2019 zal het integrale huisvestingsplan verder uitgewerkt
worden.
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2
IE
OUDERCOMMISS
Afgelopen jaar is SPL gestart met
een centrale oudercommissie voor
de locaties in Leiden en Lisse. Elf
enthousiaste ouders wilden zich
hiervoor graag inzetten: negen
ouders uit Leiden, twee ouders uit
Lisse. De oudercommissie heeft
adviesrecht over
• het pedagogisch beleid
• het algemeen beleid op het
gebied van voeding, opvoeding,
veiligheid en gezondheid
• openingstijden
• voorschoolse educatie
• vaststelling en wijziging van de
klachtenregeling
• de hoogte van de ouderbijdrage
In 2018 is de oudercommissie vijf
keer bij elkaar gekomen waarbij
verschillende onderwerpen zijn
besproken. Samen met de ouders
is gekeken naar de zorgstructuur,
de nieuwe eisen rondom de wet
IKK, het klanttevredenheidsonderzoek, wijzigingen van peuterspeelzaallocaties en naar het strategisch plan (2019-2022).
Leden van de oudercommissie
hebben dit jaar adviesrecht gehad
bij het bepalen van de tarieven
voor 2019. Ook zijn de plannen
van de regering om vanaf 2020
zestien uur voor- en vroegschoolse educatie aan te bieden
in de oudercommissie aan de orde
geweest.
SPL heeft van de oudercommissie
veel goede tips gekregen.
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ZICHTBA ARHEID
In 2018 heeft SPL voor het eerst
gewerkt met een meetbare communicatiestrategie, vooral gericht
op de zichtbaarheid van de organisatie in Leiden en omstreken.
Gestart is met een inventarisatie
van de fysieke zichtbaarheid van
de locaties zodat hiervoor een verbeterplan gemaakt kan worden.
Online en in de pers is SPL het
afgelopen jaar vaker zichtbaar
geweest. Oﬄine heeft SPL zich
vooral geprofileerd door het
organiseren van het Peuterfeest
in de Vredeskerk in september,

het (mede)organiseren van
peutermarkten en -festivals in de
wijken en de aanwezigheid bij de
intocht van Sinterklaas. Tijdens
de intocht heeft SPL een paar
honderd knalrode Pietenmutsjes
uitgedeeld met het SPL-logo.
Uiteraard heeft SPL de belangrijkste doelgroep niet uit het oog
verloren: naar de ouders van de
kinderen in onze groepen is vier
keer een nieuwsbrief uitgegaan
om ouders goed te informeren en
meer te betrekken.

N
WIJK ACTIVITEITE

OUDERPORTA AL
Het afgelopen jaar heeft SPL een
nieuw planningssysteem geïmplementeerd. Ouders kunnen nu in
een beveiligde online omgeving
zelf een plaats voor hun kind aanvragen en wijzigingen doorgeven.
Ook kunnen de pedagogisch
medewerkers via dit systeem aan
de ouders praktische informatie
doorgeven. Onze Klantenservice
blijft natuurlijk een belangrijke
vraagbaak en aanspreekpunt voor
ouders.

SPL organiseert regelmatig een
activiteit waar de wijk bij wordt
betrokken, soms via de peuterspeelzalen, soms via het hoofdkantoor. Zo is er in 2018 onder
andere een dierenontdekkingstocht georganiseerd bij kinderboerderij Merenwijk voor de
kinderen van peutercentrum
Merenwijk en peuters uit de buurt.
De pedagogisch medewerkers
hebben verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals het ‘dierengeluidenspel’ en ‘op zoek naar de
boerderijdieren’. Peuterspeelzaal
Kweenie heeft de kinderen uit de
wijk uitgenodigd om het schooljaar af te sluiten met een zomers
feestje. Pedagogisch medewerkers van verschillende locaties
hebben tijdens de Nationale
Voorleesdagen 2018 met allerlei
wijkactiviteiten meegedaan,
in samenwerking met onder
andere BplusC. SPL heeft ook
meegedaan aan de baby- en
peutermarkt in Het Gebouw.
En natuurlijk heeft SPL ook in 2018
weer een peuterfeest georganiseerd in de Vredeskerk in Leiden,
waar ruim 650 ouders en kinderen
op afkwamen.
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3 CIJFERS
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DOELGROEPKIND
RS
BEZET TINGSCIJFE
Vanwege de verhuizing of sluiting
van een aantal SPL-locaties in 2018
moesten peuters overgeplaatst
worden naar andere locaties.
Dit heeft tot gevolg gehad dat een
aantal ouders – tijdelijk – geen
gebruik maakt van peuterspeelzaalwerk, omdat de betreffende
andere SPL-locatie niet voldoende
in de buurt is.

575

kinderen bezoeken SPL
(per 31-12-2018)

Totaal aantal kinderen
dat op een peuterspeelzaal
of peuteropvang van SPL
zat in 2018

1033

Gemiddeld bezettingspercentage 2018:

80,8 %

E RE N

Het aantal kinderen met een
leer- of taalachterstand, ook wel
doelgroepkinderen genoemd, is
in 2018 met zo’n 10% gedaald
ten opzichte van 2017. Dit is te
verklaren door de terugval van
het totaal aantal kinderen met
eenzelfde percentage.
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 2018:

363
107

Weging 1,2

63

Weging 0,3

193

Sterretje
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3

ORIEËN OUD
INKOMENSC ATEG

ER S

Vanaf 1 januari 2018 is SPL gaan werken met
nieuwe software, Kindplanner genaamd. In dit
planningssysteem worden, naast de toewijzing
van een kind aan een - inkomensafhankelijk plaatsingspakket, ook de maandinkomens van
ouders opgevraagd. Deze gegevens worden
geregistreerd.
Dat heeft geresulteerd in meer inkomens
gegevens dan vorig jaar, te weten 421. Dit aantal
dekt nog steeds maar een deel van de kinderen,
omdat ouders die kinderopvangtoeslag krijgen
van de Belastingdienst niet verplicht zijn deze
gegevens aan te leveren.

Inkomen in €

Aantal

0,00

-

1.950,00

222

1.951,00

-

2.950,00

70

2.951,00

-

4.000,00

37

4.001,00

-

6.000,00

57

6.001,00

-

8.000,00

13

> 8.000,00

-

Totaal
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22
421

ZORGKINDEREN
Zo’n 10% van het aantal kinderen
dat de peuterspeelzalen van SPL
bezoekt, heeft extra zorg en aandacht nodig, omdat hun ontwikkeling niet optimaal verloopt. SPL
werkt daarom onder andere nauw
samen met de CJG’s in Leiden 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.

Verder kunnen pedagogisch
medewerkers een ‘dubbeltelling’
aanvragen voor een zorgkind.
Het kind telt dan voor twee op de
bezettingslijst van de groep, waardoor er minder kinderen op de
groep worden geplaatst. Zo kunnen
de pedagogisch medewerkers meer
tijd en aandacht besteden aan het
zorgkind.
Daarnaast heeft SPL sinds september 2018 een nieuwe groep:
Atentogroep De Vogeltuin. Dit is
een kleine groep voor (maximaal
tien) zorgkinderen, die op de
reguliere peuterspeelzaal niet
verder kunnen worden geholpen in
hun ontwikkeling. De kinderen krijgen op Atentogroep De Vogeltuin
extra begeleiding en worden extra
gestimuleerd.

Totaal aantal
zorgkinderen 2018:

113
50

Alert4you

45
CJG

16

Dubbeltelling
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MEDE
WERKERS

PERSONEEL IN C

IJFERS

In onderstaand kader is het aantal fte’s in 2018
weergegeven. De gemiddelde leeftijd van de
medewerkers van SPL is op de peildatum,
31 december 2018 46,49 jaar. In 2018 is een
manager aangesteld, die het kantoorpersoneel
en de teamleiders heeft aangestuurd.

Directie (1,0)

Kantoorpersoneel (6,76)

Teamleiders (2,32)

Pedagogisch medewerkers (26,52)

Pedagogische staf (2,47)

De gemiddelde leeftijd van de
medewerkers van SPL was op
de peildatum (31-12-2018)

46,49

Huishoudelijk medewerkers (2,08)
Totaal

41,15 FTE
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4
ONDERNEMINGS

R A AD

Afgelopen jaar bestond de
Ondernemingsraad uit de volgende
personen:
Arnoud Hassefras
voorzitter (Knuffel)
Alexandra van den Berg
secretaris (‘t Piraatje Leiden)
Karin van den Berg (‘t Piraatje Leiden)
Nanda van Buuren (Floddertje)
tot 1 augustus:
Erna van Belkum (De Glijbaan)
vanaf 1 februari 2018:
Sandra Zuiderduin (‘t Piraatje Lisse).
De Ondernemingsraad heeft
veertien reguliere ondernemingsraadvergaderingen, één jaarvergadering
en acht overlegvergaderingen met
de directeur gehad. Daarin zijn onder
andere de volgende onderwerpen
aan de orde gekomen:
•	wettelijk vrije feestdagen
•	16 uur voor- en vroegschoolse
educatie
•	de taakurenregeling
•	het financieel jaarverslag
•	loopbaanbudget
•	communicatie met de werknemers
•	het medewerkerstevredenheid
onderzoek
•	het ziekteverzuim
•	wijkgerichter klanten werven
•	verkiezingen voor de
ondernemingsr aad
•	het invalbeleid
•	compensatieurenregeling
•	het opnemen van vrije dagen
ter compensatie van extra
gewerkte uren
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SCHOLING
De pedagogisch medewerkers die
werken op een vve-locatie in Leiden
hebben eind 2018 een nascholingsbijeenkomst gevolgd om te leren
ontwikkelingsgericht te werken. Het
observeren met Kijk! en het werken
met het Piramideprogramma komen
in het ontwikkelingsgericht werken
bij elkaar. De basistraining KinderEHBO is door alle pedagogisch medewerkers gevolgd. Daarnaast hebben
alle pedagogisch medewerkers de
basis- of verdiepingstraining
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling gevolgd.

De ambassadeur Peuters met een
ontwikkelingsvoorsprong heeft in
2018 een eenjarige opleiding gedaan
Expert peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Na het indienen van
haar scriptie, heeft zij in januari 2019
haar certificaat behaald.

Na een sollicitatieprocedure zijn in
het najaar twee collega’s gestart met
de opleiding Pedagogisch Coach
Kinderopvang. Vanaf 2019 moet SPL
beschikken over deze pedagogisch
coaches.

Alle teamleiders zijn in 2018 getraind
in het voeren van persoonlijke interviews in het kader van het onderzoek
vanuit het innovatiecentrum-vve naar
de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie.

Omdat SPL de eerste montessori
peuterspeelzaal in Leiden heeft
geopend in 2018 hebben de pedagogisch medewerkers van deze groep
twee workshops gevolgd op het
gebied van montessorionderwijs.
In 2019 volgt hun verdere scholing.
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M E D E W E R K E R S

TE VREDENHEIDS
ONDERZOEK
In het najaar van 2018 heeft SPL
voor de derde keer een medewerkerstevredenheid onderzoek uitgezet onder het personeel. 80%
van de medewerkers heeft hieraan
deelgenomen. De resultaten van
het onderzoek beschrijven een
grote tevredenheid over de sfeer
op alle peuterspeelzaallocaties
en de samenwerking met directe
collega’s. Een punt van aandacht
is de werkdruk. Deze wordt als erg
hoog ervaren. In 2019 formeert
SPL een werkgroep vanuit het
personeel die op zoek gaat naar
manieren om de werkdruk voor
de pedagogisch medewerkers te
verlagen.
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“

Van het medewerkers
tevredenheidsonderzoek
is de algemene
tevredenheidsscore een

7,1

”
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KWALITEIT
INSPECTIE GGD

KL ANT

TE VREDENHEIDS
ONDERZOEK
Vanwege wisselingen in het
Management Team van SPL is
besloten het klanttevredenheidsonderzoek dat zou plaatsvinden
in 2018 door te schuiven naar
begin 2019.
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De locaties van SPL worden regelmatig door de GGD geïnspecteerd
om te beoordelen of ze voldoen
aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
De Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang (Wet IKK) heeft
geleid tot veranderde regelgeving
en toetsingscriteria. Dit heeft
effect op de manier van inspecteren door de GGD. De GGD vindt het
van groot belang om met SPL in
gesprek te zijn, te luisteren naar
de visie van SPL op kinderopvang,

de invoering van nieuwe Wet- en
regelgeving bij SPL te volgen en
mee te denken waar mogelijk.
In 2018 heeft de GGD alle locaties
van SPL bezocht en geconstateerd
dat de meeste locaties voldoen
aan alle getoetste voorwaarden.
De GGD is positief over de pedagogische praktijk en de implementatie van de Wet IKK.

“

De GGD
is positief over
de pedagogische
praktijk en
de implementatie
van de wet IKK

”

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 de klacht indienen bij
de Geschillencommissie
Kinderopvang.
Bij twee locaties is een tijdelijke
tekortkoming geconstateerd. Bij
beide locaties was de Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) van een
vrijwilliger niet tijdig gekoppeld in
het personenregister. Dit is direct
door SPL opgelost door de vrijwilliger tijdelijk van de groep te halen
tot de koppeling in het personenregister geregeld was. Bij één
locatie was een beroepskracht

te lang van de groep af door
coaching. Hierdoor werd tijdelijk
niet voldaan aan de beroepskracht-kind-ratio (BKR). Dit is
door SPL opgelost door de werkwijze omtrent coaching hierop
aan te passen.

In 2018 zijn er vier interne
klachten binnengekomen bij SPL.
Deze klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. Het openbare
klachtenverslag wordt uiterlijk
1 juni gepubliceerd op de website
van SPL.

De inspectierapporten van de GGD
zijn gepubliceerd op de website
van SPL.

Er zijn geen externe klachten ingediend bij de Geschillencommissie
Kinderopvang.
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FINANCIËN
SPL is een financieel gezonde organisatie. 2018 is met een positief resultaat
afgesloten. De balans en winst- en verliesrekening 2018 vindt u op onze website.
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“

Het boekjaar
2018 is met een
positief resultaat
afgesloten.

”
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7 RAAD VAN

TOEZICHT
SPL EN SJWB
OVERLEG

In 2018 heeft de Raad van Toezicht
zesmaal vergaderd met de directeur-bestuurder. Er is gewerkt aan
het verbeteren van de begrotingsen jaarrekeningcyclus. Het strategisch beleid, inclusief transitie
voor- en vroegschoolse educatie
van tien uur naar zestien uur, en de
financiële sturing vereisen een
nauwe afstemming tussen de vormgeving van de transitie en de financiële gevolgen ervan. De herijking
van het onderwijskansenbeleid van
de gemeente Leiden heeft een
grote invloed gehad op SPL.
Vanzelfsprekend was de Raad van
Toezicht ook aanwezig bij het
Peuterfeest in september 2018.
Tegen het einde van het jaar is
de Raad van Toezicht geïnformeerd
over de conceptsubsidiebeschikking van de gemeente Leiden.
De Raad van Toezicht heeft nauw
overleg gevoerd met de directeurbestuurder over de conceptbeschikking en de te nemen stappen.
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De Auditcommissie heeft driemaal vergaderd, eenmaal over de jaar rekening
in aanwezigheid van de externe accountant en tweemaal over de begroting.
De Renumeratiecommissie heeft tweemaal een gesprek gehad met de directeurbestuurder. Met een delegatie van de ondernemingsraad is overlegd over de
benoeming van een lid van de Raad van Toezicht.

WIK
BIJZONDERE ONT

KELINGEN

Binnen de Raad van Toezicht is voorjaar 2018 discussie ontstaan over de interpretatie van de normen van de VTOI/NVTK voor de vergoeding voor leden van
de Raad van Toezicht. Vanwege dit discussiepunt en vanwege het aﬂopen van
benoemingstermijnen zijn drie leden per juli 2018 afgetreden. Sindsdien zijn
twee nieuwe leden aangetrokken. De nieuwe leden zijn per 27 november 2018
en per 1 januari 2019 aangetreden, waardoor de raad weer het statutair
vereiste minimumaantal van drie leden telt. Eén lid is in overeenstemming met
de ondernemingsraad benoemd.

EZIC
DE R A AD VAN TO

HT IN HET KORT

Het voornemen is de Raad van Toezicht van SPL te laten bestaan uit
personen die ieder een ander expertisegebied vertegenwoordigen.
De Raad onderschrijft de Governance Code van de Nederlandse Vereniging
van Toezichthouders in de Kinderopvang (NTOI/NVTK) en gebruikt deze als
leidraad voor haar handelen.
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VAN DE
SAMENSTELLING
HT IN 2018
R A AD VAN TOEZIC
Naam Mr K.S. van Meenen (v), voorzitter
Woonplaats Voorschoten
Leeftijd 49 jaar
Specifieke deskundigheden bedrijfsvoering,
kwaliteitszorg, medezeggenschap en juridische
expertise
Commissie Remuneratiecommissie tot 1-7-2018
Hoofdfunctie Directeur bedrijfsvoering Stichting
Locus
Relevante nevenfunctie(s) geen
Datum benoeming 01-07-2014, lid tot 01-07-2018

Naam Drs. A. van den Eijkel (m)
Woonplaats Leiden
Leeftijd 49 jaar
Specifieke deskundigheden Financiële expertise.
Commissie Auditcommissie tot 1-7-2018
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 lid tot 01-07-2018

Naam S. Groen (v)
Woonplaats Heemstede
Leeftijd 65 jaar
Specifieke deskundigheden gevarieerde management/bestuurlijke ervaring in onderwijs, vakbond
en pensioenwereld
Commissie Remuneratiecommissie tot 1-7-2018
Hoofdfunctie zelfstandig adviseur
Relevante nevenfunctie(s) Lid Raad van Toezicht
Stichting Ashram College V.O
Datum benoeming 01-01-2015, lid tot 01-07-2018
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Naam E. den Hartog (m) ,vanaf 01-07-2018
voorzitter
Woonplaats Rijswijk
Leeftijd 66 jaar
Specifieke deskundigheden Financieel, HRM,
Informatiebeleid, Governance, privacy
Commissie Audit commissie en vanaf 01-07-2018
tevens Renumeratiecommissie
Hoofdfunctie ambtenaar
Relevante nevenfunctie(s) lid RvT KDC
Aandachtslab Rijswijk
Datum benoeming 09-06-2016
Aftredend volgens rooster van aftreden 9-06-2020

Naam L. Gerritsen (v)
Woonplaats Leiden
Leeftijd 38 jaar
Specifieke deskundigheden kwaliteit, zorg en
veiligheid
Hoofdfunctie Regiomanager Kinderopvang 2Samen
Relevante nevenfunctie(s) lid
Medezeggenschapsraad OBS Lucas van Leyden
Datum benoeming 27-11-2018
Aftredend volgens rooster van aftreden 27-11-2022

Naam mr. B.J.W.M. Raaijmaakers (v)
Woonplaats Utrecht
Leeftijd 52 jaar
Specifieke deskundigheden: Juridisch
Hoofdfunctie Advocaat
Relevante nevenfunctie(s) Bestuurslid Landelijke
Stichting Blinden en Slechtzienden, lid Commissie
Sportiviteit en Respect Kampong Voetbal, lid Raad
van Advies Stichting Thomas More
Datum benoeming 01-01-2019
Aftredend volgens rooster van aftreden 01-01-2023
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E
ATENTOGROEP D

VOGELTUIN

Sinds september 2018 heeft SPL
een nieuwe groep: Atentogroep
De Vogeltuin. ‘Atento’ betekent
‘aandacht’, en dat is precies wat
de kinderen op deze groep extra
krijgen.
Atentogroep De Vogeltuin is
een kleine groep (maximaal tien
kinderen), bedoeld voor kinderen
die op een reguliere peuterspeelzaal niet goed op hun plek zitten.
Ze zijn bijvoorbeeld angstig in
een grote groep, hebben moeite
met het meedraaien in de dagstructuur, zijn heel snel afgeleid
of vinden het moeilijk om met
andere kinderen om te gaan.
De pedagogisch medewerkers
van Atentogroep De Vogeltuin
zoeken met behulp van een orthopedagoog uit welke begeleiding
deze kinderen nodig hebben en
stimuleren de kinderen intensief.
Zo maken ze hopelijk een sprong
in hun ontwikkeling, zodat ze
na hun vierde verjaardag kunnen
doorstromen naar het regulier
onderwijs.
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WAAR ZIJN WE
EXTRA TROTS
OP IN 2018?
MONTESSORI
AL
PEUTERSPEELZA
Onze locatie Apollo die in 2018
haar deuren heeft geopend is de
eerste montessoripeuterspeelzaal
in Leiden. Dat houdt onder andere
in dat SPL zorgt voor een goede
aansluiting voor de peuters
wanneer ze doorstromen naar
Montessorischool Apollo. Het
ontwikkelen van zelfstandigheid
en zelfvertrouwen draagt daar in
belangrijke mate aan bij. De peuters komen dan ook regelmatig in
contact met de kinderen van de
school, bijvoorbeeld als oudere
leerlingen komen voorlezen.
Montessoripeuterspeelzaal Apollo
is een vve-locatie.

PEUTERFEEST
In september heeft SPL voor
de vierde keer een peuterfeest
georganiseerd voor alle peuters
uit Leiden. Ruim 650 ouders en
kinderen hebben dit feest
bezocht. De kinderen konden
samen met hun mama’s en papa’s
een muzikale voorstelling van
Jeroen Schipper bijwonen of een
workshop volgen van Judien
Luinenburg. De pedagogisch
medewerkers hebben veel ouders
van informatie over de verschillende peuterspeelzalen in de
Leidse wijken voorzien. Veertien
nieuwe peuters werden door hun
ouders ter plekke ingeschreven.
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“

De Jonge Ouder
Academie helpt
ouders aandacht
te hebben voor de
verborgen talenten
van hun kinderen

”

AD
JONGE OUDER AC
IN LEIDEN

EMIE

In 2018 is op twee locaties in Leiden, de Merenwijk
en het Centrum, de Jonge Ouder Academie (JOA)
georganiseerd. De JOA is georganiseerd vanuit de
Leidse aanpak voor Talentontwikkeling door SPL
en met andere voorschoolse voorzieningen die
hieraan verbonden zijn. Het organiseren van de
JOA was mogelijk doordat hiervoor gezamenlijk
subsidie is ontvangen vanuit de gemeente Leiden
en Fonds 1818.
De Jonge Ouder Academie helpt ouders aandacht
te hebben voor de verborgen talenten van hun
kinderen. Kinderen van drie tot zes jaar kunnen
spelenderwijs academisch leren denken, als ouders
ze de juiste vragen stellen tijdens het samen spelen.
In Leiden hebben we ervoor gekozen om de pedagogisch medewerkers te betrekken bij de JOA,
zodat zij samen met ouders spelenderwijs leren
hoe zij kinderen anders kunnen laten spelen.
De JOA werd in beide wijken goed bezocht en medewerkers hebben de verworven kennis meegenomen
naar hun groep. Er waren ook aandachtspunten die
meegenomen worden in een vervolgtraject.
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SPEELGROEP 1+
In samenwerking met JES Rijnland
zijn er in 2018 voor het derde jaar
op rij vier Speelgroepen gestart in
Leiden. De Speelgroepen vonden
plaats in Zuid West, de Merenwijk,
Noord en dit jaar voor het eerst ook
in Roomburg.
De Speelgroep is bedoeld voor
ouders met hun kind tussen de
één en twee jaar. Elke Speelgroep
komt twaalf keer wekelijks bijeen.
Centraal staat het plezier beleven
tijdens het samen spelen waarbij
de kinderen op een sensitieve
manier gevolgd worden.
Daarnaast is er de gelegenheid
andere ouders te ontmoeten en
worden er activiteiten in de wijk
ondernomen in samenwerking met
andere organisaties.
De Speelgroepen waren dit jaar
weer een groot succes. Ouders
geven aan veel plezier te beleven
samen met hun kind, hun kind
beter te volgen, goed in te kunnen
haken op het spel en meer gebruik
te maken van materialen waarmee
kinderen spelenderwijs kunnen
ontdekken.
Afgelopen jaar hebben in totaal
122 kinderen en ouders meegedaan. In Zuid West waren dit er 33,
in Noord 30, in de Merenwijk 33 en
in Roomburg 26.
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VOORUITBLIK
2019

“

SPL laat niet
alleen kinderen
spelenderwijs
groeien, maar
wil zelf ook
een lerende
organisatie zijn

”
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Nu het speelveld waarin SPL zich begeeft meer
gestabiliseerd is, gaat SPL stappen maken in het
nieuwe onderwijskansenbeleid. Dat betekent
onder andere nog meer focus op het inrichten van
locaties in de buurt van basisscholen, buurthuizen en speeltuinen en de aansluiting met de
wijk verder intensiveren. Ook verdere professionalisering van de pedagogisch medewerkers
door middel van scholing en coaching en de
samenwerking met pedagogische partners zijn
speerpunten voor 2019.

Daarnaast bereidt SPL zich voor op het nieuwe
rijksbeleid waarin vanaf 2020 16 uur vve per
week moet worden aangeboden aan kinderen
met een achterstandsrisico.
Natuurlijk blijft het reguliere peuterspeelzaalwerk continu in ontwikkeling en onderhevig
aan kwaliteitsevaluaties. SPL laat niet alleen
kinderen spelenderwijs groeien, maar wil zelf
ook een lerende organisatie zijn.
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