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VOORWOORD
De kracht van SPL in coronatijd

Leidse focuswijken, waar juist die kinderen wonen 

die de voorschool zo hard nodig hebben om de 

goede start te maken, was de terugloop nog veel 

groter. 

Uit onderzoek bleek dat de toeleiding naar SPL door 

ketenpartners gestagneerd was of in aangepaste 

vorm was doorgevoerd. Vanuit het oogpunt van 

coronamaatregelen begrijpelijk, maar in het kader 

van het gelijkekansenbeleid van de gemeente 

Leiden onverteerbaar!

Daarnaast heeft de terugloop in kinderen ook 

financiële gevolgen voor SPL gehad. Het boekjaar is 

afgesloten met een fors negatief resultaat. 

Met als basis het visiedocument ‘De Jongste 

Talenten Aanspreken’ heeft SPL in september 2021 

kracht van SPL als organisatie. Tijdens de tweede 

lockdown van begin 2021 hebben wij besloten, 

tegen de stroom in, om de zalen open te houden 

voor alle doelgroepkinderen en niet alleen voor 

cruciale beroepen. Dit besluit, dat zelfs in strijd was 

met het rijksbeleid, toonde de kracht van SPL aan. 

De medewerkers waren er voor de kinderen en 

ouders brachten hun kinderen in groten getale. Hier 

maakt SPL het verschil!

Dit jaarverslag legt ook bloot hoe belangrijk 

de ketenpartners van SPL zijn om dit doel te 

bewerkstelligen. 

Voor het eerst sinds jaren heeft SPL te maken gehad 

met een ongekende terugloop van kinderen op 

onze locaties. Gemiddeld over alle locaties was de 

terugloop dertig procent. Maar in de zogenaamde 

De jaarlijkse poll door de Dikke van Dale, waar wij 

allemaal kunnen stemmen op het meest gebruikte 

woord, gaf een weinig opmerkelijke uitslag.  Voor 

het tweede jaar in successie was het een corona 

gerelateerd woord. Voor het tweede jaar was corona 

het onderwerp dat onze samenleving in zijn greep 

hield. Ook voor SPL, een organisatie die midden in 

de samenleving staat, was de situatie niet anders. 

Net als in mijn voorwoord van het jaarverslag 

2020 zou ik wederom verslag kunnen doen van 

de lockdown waar wij ook in 2021 mee te maken 

hadden. Van de problemen waar de organisatie 

tegenaan liep, omdat ouders niet op de zalen 

mochten komen en nog veel andere zaken die ons 

net als in 2020 bezig hielden. 

Maar in mijn voorwoord wil ik nu ook ingaan op de 

de ketenpartners uitgenodigd om vooral samen te 

werken aan gelijke kansen voor ieder Leids kind. 

De eerste uitkomsten zijn erg positief, er is brede 

instemming en plannen worden uitgewerkt. 

  

Ik hoop in het jaarverslag 2022 als directeur-

bestuurder van SPL te kunnen  melden dat het 

enthousiasme ook daadwerkelijk heeft geleid tot 

volle zalen en tot een structurele samenwerking in 

het belang van de jongste kinderen in deze stad. 

Piet Penning

Directeur-bestuurder

https://splopvang.nl/toekomstvisie
https://splopvang.nl/toekomstvisie
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SPL is van mening dat alle peuters in Leiden 

recht hebben op een goede begeleiding naar 

de basisschool, in het bijzonder peuters met een 

achterstandsrisico. 

Een positief opvoedingsmilieu voor zowel peuters 

als hun ouders is hiervoor onmisbaar. Hetzelfde 

geldt voor structurele en interprofessionele 

samenwerking tussen SPL en partners in de buurt 

en de wijk, met als doel peuters én hun ouders te 

ondersteunen. SPL wil deze samenwerking en zo’n 

milieu (helpen) creëren. 

 

 

 

 

 

SPL doet dit door: 

• kinderen en hun ouders    

handelingsperspectief te bieden

• hen te helpen niet direct te oordelen

• hen optimisme te bieden

• hun participatie in de samenleving te 

bevorderen

SPL is in haar missie H.O.O.P. geïnspireerd door de 

stellingname van hoogleraar Pedagogiek Micha de 

Winter, waarin hij vurig pleit voor meer optimisme en 

hoop in opvoeding en onderwijs.

Missie en Strategische Visie

MISSIE + VISIE



STERKE PUNTEN
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STERKE PUNTEN

SPL bereidt peuters voor op de 

basisschool

 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. Bijna alle 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. 

SPL werkt samen met andere 

zorgpartijen 

De pedagogisch medewerkers observeren de 

kinderen dagelijks, waardoor ze de kinderen goed 

in beeld hebben. Vragen of problemen worden 

Sterke punten in peuterspeelzaalwerk

tijdig gesignaleerd en besproken met de ouders 

en eventuele derde zorgpartijen waar SPL intensief 

mee samenwerkt.  

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 Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit 

gebeurt altijd in overleg met de ouders.

SPL betrekt ouders bij de ontwikkeling van hun 

kind. Een plek op een SPL-peuterspeelzaal is voor 

alle ouders betaalbaar. Tweeverdieners kunnen 

kinderopvangtoeslag aanvragen. Eenverdieners 

worden door de gemeente Leiden gesubsidieerd. 

Hun eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. 

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. Ouders met 

opvoedvragen kunnen op een laagdrempelige 

manier terecht bij de pedagogisch medewerkers. 

Deze ondersteuning kan opvoedproblemen 

voorkomen.

SPL staat midden in de samenleving

Peuterspeelzalen staan midden in de wijk en maken 

daar actief deel van uit. 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. Het kan een goed startpunt zijn om 

van daaruit de wijk verder te leren kennen.



ONTWIKKELINGEN
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ONTWIKKELINGEN

SPL vindt dit een belangrijk onderzoek omdat het 

duidelijk maakt wat peuterwerk voor de ontwikkeling 

van kinderen betekent. Daarom werd in februari 

2020 besloten dat aan aantal VVE-locaties van SPL 

zouden gaan deelnemen. Er is een begin gemaakt 

met het invullen van vragenlijsten door teamleiders 

en pedagogisch medewerkers. En er heeft een 

observatie plaatsgevonden op een van de locaties. 

Vervolgens werden de onderzoeksactiviteiten 

stilgelegd vanwege de coronacrisis. 

Eind 2021 is het onderzoek hervat. Er hebben 

groepsobservaties plaatsgevonden en opnieuw 

zijn er vragenlijsten ingevuld door pedagogisch 

medewerkers en teamleiders. Begin 2022 hebben 

wij van alle observaties terugkoppelingsrapporten 

ontvangen. Middels het CLASS observatie-

EVENING onderzoekt landelijk de effectiviteit 

van het aanbieden van 960 uur VVE aan 

doelgroepkinderen. Met als belangrijkste vragen: 

heeft de maatregel een positief effect op de 

sociaal-emotionele, motorische, talige en cognitieve 

ontwikkeling van doelgroepkinderen en maakt de 

manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd uit 

voor de grootte van de effecten?

Het onderzoek is in april 2019 gestart en loopt tot 

en met maart 2023. Het maakt deel uit van een 

breed monitorings- en beleidsevaluatieprogramma 

opgesteld door het ministerie van OCW en wordt 

uitgevoerd door een onderzoeksteam van de 

Universiteit Utrecht en Sardes. EVENING staat voor 

Effectstudie Voorschoolse Educatie: een natuurlijk 

experiment in Nederlandse gemeenten.

instrument is er gekeken naar de interacties tussen 

de pedagogisch medewerkers en de kinderen, 

om zo de educatieve en emotionele kwaliteit 

te beoordelen. De Landelijke Kwaliteitsmonitor 

Kinderopvang maakt gebruik van hetzelfde 

instrument.

Evening-Project

Contact met partners 

Oudercommissie

Zomerschool

Huisvesting

Evaluatie 16 uur VVE

EVENING-project     

Speelgroep
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ONTWIKKELINGEN

zich verder te ontwikkelen. 

Voor de ouders is de invoering ook een succes 

gebleken gezien het feit dat alle ouders de 16 uur 

peuteropvang alo eind 2021 als vanzelfsprekend 

ervaren. De afstemming tussen de schooltijden en 

de peuterspeelzalen vraagt nog aandacht omdat dit 

voor ouders, vooral bij het brengen van de peuters 

naar de peuterspeelzaal, wel een knelpunt kan zijn. 

Uit de evaluatie zijn speerpunten naar voren 

gekomen die aandacht en verbetering verdienen 

zoals de overdracht en doorgaande lijn naar de 

basisscholen; het versterken van de contacten 

met CJG en jeugdhulpverlening en het geven van 

informatie aan ouders over de meerwaarde van het 

peuterwerk. Belangrijk hierin is dat we onze externe 

partners blijven opzoeken. 

Vanaf 1 augustus 2020 hebben Nederlandse 

gemeenten de wettelijke taak om 960 uur 

voorschoolse educatie aan te bieden aan 

doelgroepkinderen van tweeënhalf tot vier jaar. In 

Leiden moest hierdoor het urenaanbod voor peuters 

met een VVE-indicatie verruimd worden van 12 naar 

16 uur per week (gedurende 40 weken per jaar). 

De VVE-locaties werken nu ruim een jaar met de 

nieuwe openingstijden. Met behulp van een enquête 

en groepsgesprekken, extern georganiseerd, heeft 

SPL de 16 uur VVE geëvalueerd. Uit de evaluatie kan 

geconcludeerd worden dat de invoering van de 16 

uur peuteropvang en de uitvoering ervan in 2020 

en 2021 succesvol is gebleken. De pedagogisch 

medewerkers ervaren dat zij hun werkzaamheden 

op de groep beter kunnen uitvoeren en dat de 

peuters meer tijd en ruimte hebben gekregen om 

Evaluatie 16 uur VVE

Contact met partners 

Oudercommissie

Zomerschool

Huisvesting

Evaluatie 16 uur VVE

EVENING-project     

Speelgroep
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ONTWIKKELINGEN

gelukt om de Speelgroep op andere manieren vorm 

te geven binnen de wisselende coronamaatregelen 

die dit jaar golden. 

Er zijn kleinere groepjes gevormd, er is buiten 

afgesproken of bijvoorbeeld in de bibliotheek waar 

voldoende afstand gehouden kon worden. 

Op dit moment zijn 41 kinderen (78% van de 

kinderen die met de Speelgroep hebben 

meegedaan) ingeschreven bij de peuterspeelzaal.

Omdat sommige kinderen nog heel jong zijn, is de 

verwachting dat dit percentage nog zal stijgen. 

De Speelgroep wordt door SPL in samenwerking 

met JES Rijnland uitgevoerd op SPL-locaties in 

de wijken Noord, Merenwijk en Zuid-West. Bij de 

Speelgroep komen wekelijks maximaal 10 ouders 

met hun kind tussen de 1 en 2 jaar spelen. 

Ouders worden gestimuleerd om het spel van hun 

kind te volgen en samen plezier te maken.

Daarnaast is er de mogelijkheid om andere ouders 

uit de buurt te ontmoeten en meer te weten te 

komen over de organisaties in de wijk. Het doel 

hiervan is ouders te laten zien hoe zinvol het is hun 

kinderen toe te leiden tot de peuterspeelzaal.

Helaas is het dit jaar i.v.m. corona niet gelukt 

om de Speelgroep met de hele groep op de 

peuterspeelzalen uit te voeren. Gelukkig is het wel 

Speelgroep

Contact met partners 

Oudercommissie

Zomerschool

Huisvesting

Evaluatie 16 uur VVE

EVENING-project     

Speelgroep
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ONTWIKKELINGEN

Nieuwbouw locatie Ot & Sien

Vanaf september 2021 is Ot & Sien gevestigd in 

een portacabin naast de twee basisscholen De 

Tweemaster en De Meerpaal. De huidige gebouwen 

van De Meerpaal en De Tweemaster, waarin SPL 

gevestigd is, voldoen niet meer aan de huidige 

eisen die gelden voor basisscholen. Daarom is 

een nieuw gebouw nodig voor De Meerpaal, De 

Tweemaster, de BSO en de peuterspeelzaal. Met de 

locatie van Ot & Sien in het nieuwe schoolgebouw 

hopen we ook de goede samenwerking met de 

scholen verder te intensiveren. Medio 2023 zal de 

nieuwbouw gerealiseerd zijn.

’t Piraatje Leiden

In 2015 is gestart met het plan om het 

speeltuingebouw van speeltuinvereniging Ons 

Eiland grondig te renoveren. Omdat SPL-locatie 

In 2019 heeft SPL het Integraal Huisvestingsplan 

(IHP) opgesteld. Het IHP geeft vanuit de strategie 

en het pedagogisch beleid van SPL antwoord op 

de vragen: ‘Waar willen we zitten en waarom en 

hoe kunnen we de huisvesting optimaal gebruiken?' 

Het IHP van SPL sluit aan bij de ontwikkelingen 

in het jeugdbeleid en in de onderwijshuisvesting 

van het basisonderwijs in de gemeente Leiden, 

zoals weergegeven in de ‘Integrale aanpak 

onderwijskansen kinderen 0-13 jaar’ en het ‘Integraal 

Huisvestingsplan voor het onderwijs 2019-2030’.

In 2021 hebben de volgende ontwikkelingen op het 

gebied van huisvesting plaatsgevonden:

’t Piraatje in dit gebouw is gehuisvest, is SPL 

nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Helaas 

kon het oorspronkelijke plan niet binnen budget 

gerealiseerd worden en is in 2021 het plan herzien, 

herberekend en opnieuw ingediend. De nieuwe 

aanvraag werd goedgekeurd en inmiddels zijn de 

werkzaamheden gestart. Oplevering wordt verwacht 

in de zomer van 2022. 

Anne Frankschool

Vanwege de wachtlijsten voor de twee huidige 

SPL-peuterspeelzalen in de wijk Stevenshof, zijn 

er in 2021 gesprekken gestart met de directie 

van de Anne Frankschool om daar een nieuwe 

peuterspeelzaal te starten. De verwachting is dat dit 

in 2022 gerealiseerd gaat worden.

Huisvesting

Contact met partners 

Oudercommissie

Zomerschool

Huisvesting

Evaluatie 16 uur VVE

EVENING-project     

Speelgroep
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ONTWIKKELINGEN

hebben hun achterstand daarmee beperkt kunnen 

houden. Ook ouders waren weer enthousiast over 

dit initiatief van SPL. Lees verder onder het kopje 

‘Hier zijn wij extra trots op’. 

Door de coronacrisis heeft het kabinet extra subsidie 

vrijgemaakt voor het onderwijs. Met de subsidie 

‘Extra hulp’ konden scholen in 2020 en 2021 

programma’s opzetten voor extra ondersteuning 

voor kinderen die leerachterstand dreigden op 

te lopen. Een deel van de subsidie werd ook 

toebedeeld aan peuters in de voorschoolse 

educatie. 

In de zomervakantie van 2021 heeft SPL deze 

subsidie ingezet, door voor de tweede keer een 

zomerschool te organiseren voor doelgroepkinderen 

met de intentie om de achterstand in te halen die zij 

mogelijk hadden opgelopen door de lockdown in 

het voorjaar. Er werd in de locatie Het Gebouw een 

groep van 16 peuters samengesteld waar extra VVE-

aanbod werd aangeboden. De zomerschool was 

een groot succes.  De groep zat vol en de kinderen 

Zomerschool

Contact met partners 

Oudercommissie

Zomerschool

Huisvesting

Evaluatie 16 uur VVE

EVENING-project     

Speelgroep
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ONTWIKKELINGEN

• openingstijden

• voorschoolse educatie

• vaststelling en wijziging van de   

klachtenregeling

• de hoogte van de ouderbijdrage

De oudercommissie heeft dit jaar drie keer met 

elkaar vergaderd: in januari, april en september. 

Onderwerpen die o.a. aan bod zijn gekomen zijn: 

corona, GGD-bezoeken, klachtenregeling en 

ingekomen klachten 2020,  16 uur VVE Lisse, het 

nieuwe voedingsbeleid, ouderbetrokkenheid, het 

klanttevredenheidsonderzoek, de nieuwe tarieven 

en de inzet van de pedagogische coaches in 2022. 

Naast deze vergaderingen is de oudercommissie 

betrokken bij verschillende stappen die we 

genomen hebben omtrent corona. 

SPL vindt het belangrijk om samen te werken met 

ouders. We staan open voor de ideeën en visie van 

ouders, zodat we met elkaar ervoor kunnen zorgen 

dat kinderen op een fijne, veilige en uitdagende 

manier de peuterspeelzaal bezoeken. Om ouders 

gelegenheid te bieden mee te denken over 

verschillende onderwerpen, hebben we een 

oudercommissie. Dit jaar hebben we met zes 

enthousiaste ouders de oudercommissie SPL 

(Leiden en Lisse) vormgegeven. Vier ouders uit 

Leiden en twee ouders uit Lisse.

De oudercommissie heeft adviesrecht over de 

volgende onderwerpen:

• het pedagogisch beleid

• het algemeen beleid op het gebied   

van voeding, opvoeding, veiligheid en  

gezondheid

Oudercommissie

Contact met partners 

Oudercommissie

Zomerschool

Huisvesting

Evaluatie 16 uur VVE

EVENING-project     

Speelgroep
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ONTWIKKELINGEN

Lees meer in het hoofdstuk: 

‘Hier zijn wij extra trots op’.

In 2021 heeft SPL haar toekomstvisie ‘Jongste 

talenten aanspreken’ gedeeld met de partners. Deze 

bijeenkomst een succes, mede door voorbeelden uit 

de praktijk van pedagogisch medewerkers.

We kunnen het niet alleen: om achterstanden te 

bestrijden hebben we onze partners nodig. Het 

aantal kinderen dat een zorgvraag heeft, is de 

laatste jaren toegenomen. Samenwerking met het 

CJG, JES Rijnland en Cardea is van groot belang. 

Daarnaast hebben we de onderwijspartners nodig 

om de doorgaande lijn richting de basisschool te 

verstevigen. 

SPL heeft veel positieve reacties ontvangen van 

de partners om de samenwerking te bevorderen. 

Met alle partners heeft SPL verschillende 

vervolggesprekken gevoerd. 

Contact met partners 

Contact met partners 

Oudercommissie

Zomerschool

Huisvesting

Evaluatie 16 uur VVE

EVENING-project     

Speelgroep
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CIJFERS

ook het aantal doorverwijzingen is gestagneerd. 

De negatieve publiciteit rond de toeslagenaffaire, 

heeft ook bij SPL geleid tot minder instroom van de 

groep kinderen van ouders die kinderopvangtoeslag 

kunnen aanvragen. Laatste oorzaak is dat sommige 

ouders het niet hebben aangedurfd hun kind naar 

de peuterspeelzaal te brengen uit vrees voor 

corona.

Bezettingscijfers locaties

Totaal aantal kinderen dat in 2021 een 

SPL Peuterspeelzaal bezocht

867
Gemiddeld bezettingspercentage

71,25%

Kinderen met 
ontwikkelingsvoorsprong

Inkomenscategorieën ouders

Kinderen met een 
ondersteuningsvraag

Doelgroepkinderen

Bezettingscijfers locaties

In 2021 hebben minder kinderen de peuterspeelzaal 

bezocht dan in 2020. Een daling van ca. 17%. Het 

tweede coronajaar heeft er helaas voor gezorgd 

dat er minder kinderen werden aangemeld. De 

samenwerkende ketenpartners hebben door 

corona minder kinderen kunnen zien, waardoor 
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CIJFERS

taalomgeving en de kenmerken van het 

gezinsmilieu. Het CJG indiceert doelgroepkinderen, 

soms in overleg met de medewerkers van SPL.

Met een VVE-indicatie mogen doelgroepkinderen 

vanaf 2,5 jaar 16 uur naar de peuterspeelzaal. 8 uur 

wordt vergoed door de gemeente.

Aantal doelgroepkinderen in 2021: 325

Wijk Totaal

Mors 33

Stevenshof 21

Centrum 23

Noord 85

Zuid-West 75

Merenwijk 51

Roodenburgerdistrict 37

Doelgroepkinderen komen in aanmerking voor 

een VVE-indicatie omdat zij aan één of meerdere 

criteria voldoen. Zowel aan de landelijke eisen als 

aanvullende eisen die door de gemeente Leiden zijn 

gesteld. 

De indicatoren hiervoor zijn:

• De ouders hebben maximaal basisonderwijs, 

vmbo-b/k of mbo1 (bij eenoudergezin: ouder 

heeft maximaal basisonderwijs, vmbo-b/k of 

mbo1).

• Er zijn geldzorgen in het gezin of het gezin 

maakt gebruik van de schuldsanering.

• Het betreft een vluchtelingengezin dat 

minder dan vijf jaar in Nederland is.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de 

Doelgroepkinderen

Kinderen met 
ontwikkelingsvoorsprong

Inkomenscategorieën ouders

Kinderen met een 
ondersteuningsvraag

Doelgroepkinderen

Bezettingscijfers locaties

Wanneer we de VVE cijfers vergelijken met 

voorgaande jaren is te zien dat er in de Stevenshof 

procentueel gezien een stijging is van het aantal 

VVE kinderen. 
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CIJFERS

Ruim 10% van het aantal kinderen dat de 

peuterspeelzalen van SPL bezoekt heeft extra 

ondersteuning nodig omdat hun ontwikkeling niet 

optimaal verloopt. SPL werkt daarom onder andere 

nauw samen met de Centra voor Jeugd en Gezin 

(CJG) in Leiden en jeugd- en opvoedhulporganisatie 

Cardea.

Als pedagogisch medewerkers zich zorgen maken 

over een kind, zijn er vanuit het programma 

Alert4you een aantal 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 kind. Het kind 

telt dan voor twee op de bezettingslijst van de 

groep, zodat de pedagogisch medewerkers meer 

tijd en aandacht kunnen besteden aan het kind.

Kinderen met een ondersteuningsvraag 

Totaal aantal kinderen met een 

ondersteuningsvraag in 2021

130
Aantal kinderen waarvoor Alert4you 

is ingezet

26
Aantal kinderen waarover contact is 

geweest met het CJG

55
Aantal aangevraagde dubbeltellingen

32Kinderen met 
ontwikkelingsvoorsprong

Inkomenscategorieën ouders

Kinderen met een 
ondersteuningsvraag

Doelgroepkinderen

Bezettingscijfers locaties
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CIJFERS

Inkomenscategorieën, van de plaatsingen van ouders met en zonder recht op kinderopvangtoeslag.

inkomens (€) Aantal ouders Percentage (%)

€ 0 – € 1.695 210 41,7%

€ 1.696 – € 2.602 97 19,2%

€ 2.603 – € 3.580 56 11,1%

€ 3.581 – € 4.869 68 13,5%

€ 4.870 – € 6.999 37 7,3%

€ 7.000 – € 9.697 19 3,8%

€ 9.698 – hoger 17 3,4%

Totaal: 504*

* het aantal ouders van 504, dekt maar een deel van het totale aantal omdat ouders die 

kinderopvangtoeslag krijgen van de Belastingdienst niet verplicht zijn deze gegevens aan te leveren

SPL heeft in 2021 een verschuiving gezien van meer ouders met subsidie en minder ouders die recht hebben 

op kinderopvangtoeslag. 

Inkomenscategorieën ouders

Kinderen met 
ontwikkelingsvoorsprong

Inkomenscategorieën ouders

Kinderen met een 
ondersteuningsvraag

Doelgroepkinderen

Bezettingscijfers locaties
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CIJFERS

materialen van de Talentenlijn ingezet en de boeken 

‘Peuters die net iets meer kunnen’, ‘Knapper dan 

knap’, ‘Compact en rijk’ en ‘Uitdagende peuters en 

kleuters uitdagen’. Tevens werkt de ambassadeur 

mee aan het project ‘Aanbod voor jonge kinderen 

met een ontwikkelingsvoorsprong’ vanuit De 

Leidse Aanpak en het samenwerkingsverband. 

Voor de informatieoverdracht naar school gebruikt 

de ambassadeur het overdrachtsformulier voor 

Pientere Peuters. Een warme overdracht met de 

intern begeleider of leerkracht is wenselijk, zodat 

de school meteen verder kan met hetgeen er op 

de peuterspeelzaal gesignaleerd is. Er zijn in 2021 

uiteindelijk 16 peuters naar de basisschool gegaan 

met een Pientere Peutersoverdacht.

SPL heeft een ambassadeur voor peuters met (een 

vermoeden van) een ontwikkelingsvoorsprong. De 

rol van de ambassadeur Ontwikkelingsvoorsprong 

komt voort uit de samenwerking van SPL met 

de Leidse Aanpak voor Talent Ontwikkeling. 

De ambassadeur is in 2021 voor 25 peuters 

ingeschakeld. Van deze peuters heeft ongeveer 

65% mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong. 

De ambassadeur ondersteunt de pedagogisch 

medewerkers bij het signaleren van peuters met 

een voorsprong, het samenstellen van een goed 

aanbod, het bieden van passende begeleiding en 

het zorgvuldig overdragen van deze peuters naar 

de basisschool. Ze onderhoudt ook het contact 

met de ouders hierover. De ambassadeur werkt 

met het observatiesysteem Pientere Peuters en 

observatielijsten uit het boek ‘Bijdehante Baby’s en 

Pittige Peuters’. Als uitdagend materiaal worden de 

Kinderen met ontwikkelingsvoorsprong

Kinderen met 
ontwikkelingsvoorsprong

Inkomenscategorieën ouders

Kinderen met een 
ondersteuningsvraag

Doelgroepkinderen

Bezettingscijfers locaties
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Fulltime-equivalent (fte) in 2020 per organisatiedeel:

Personeel in cijfers 

MEDEWERKERS

Pedagogisch medewerkers: 36,27 Huishoudelijk medewerkers: 2,60

Pedagogisch staf: 2,15

Kantoor medewerkers: 4,48

Directie: 1Teamleiders: 2,44

Verzuimpercentage

6,77%
Totaal fte

48,94
Het verzuimpercentage is in 2021 iets toegenomen t.o.v. 

2020. Dit wordt mede veroorzaakt door meer, ook corona-

gerelateerd, lang verzuim. Kort verzuim door corona, minder 

dan 2 weken, blijft buiten beschouwing in dit cijfer.

Gemiddelde leeftijd

46,78 jr
Scholing

Ondernemingsraad

Personeel in cijfers
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vergadering. 

Hierdoor is er een situatie ontstaan dat er geen 

actieve Ondernemingsraad is bij SPL. Een lastige en 

ongewenste situatie.

Een OR is een wettelijke verplichting voor een 

organisatie van de omvang van SPL. Het afgelopen 

jaar is er door het MT, leden en de directie getracht 

de OR weer nieuw leven te blazen. Helaas heeft 

dit nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

Daar waar nodig, zijn medewerkers daarom anders 

geïnformeerd en betrokken bij ontwikkelingen in de 

organisatie.

In 2021 bestond de Ondernemingsraad uit twee 

medewerkers en was er dringend behoefte aan 

nieuwe leden.

Eind 2020 had de OR verkiezingen uitgeschreven 

voor nieuwe OR leden. Helaas hebben de 

verkiezingen uiteindelijk niet plaatsgevonden, omdat 

slechts één kandidaat zich had aangemeld. Omdat 

het maximale aantal van vijf leden hiermee niet 

overschreden werd, kon de benoeming van deze 

kandidaat zonder verkiezingen plaatsvinden op de 

eerste reguliere vergadering van de OR in 2021.

Op 26 januari 2021 heeft de OR deze eerste formele 

overlegvergadering gehad met de directeur. In deze 

vergadering hebben de zittende leden laten weten 

te gaan stoppen met de Ondernemingsraad. Ook is 

de nieuwe kandidaat niet officieel benoemd in deze 

Ondernemingsraad

MEDEWERKERS

Scholing

Ondernemingsraad

Personeel in cijfers
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Naast de wettelijk verplichte scholing werd er 

in oktober een gezamenlijke scholingsmiddag 

georganiseerd. Deze scholingsmiddag heeft Peter 

de Vries, expert op het thema ouderbetrokkenheid, 

gesproken over dit thema. Tevens heeft elke 

pedagogisch medewerker twee workshops 

gevolgd, aangeboden door het CJG, JES Rijnland, 

Onderwijsadvies en SPL zelf. 

 

Tevens hebben in 2021 de volgende 

scholingsactiviteiten plaatsgevonden:  

• Nascholing in het observatieprogramma 

KIJK! voor alle pedagogisch medewerkers. 

Deze training vond in groepen online plaats. 

• Acht pedagogisch medewerkers 

hebben een verdiepingsworkshop voor 

voorleescoördinatoren gevolgd.

Door de overheid worden wettelijke eisen gesteld 

aan SPL met betrekking tot de scholing van het 

personeel. Zo is het verplicht dat alle medewerkers 

die op een VVE-locatie werken geschoold zijn 

in een door het NJI erkend programma of ten 

minste gestart zijn met de VVE-opleiding. Alle 

vaste medewerkers en invalkrachten van SPL 

worden daarom intern getraind in de VVE-methode 

Piramide. Acht pedagogisch medewerkers en twee 

pedagogisch coaches zijn gestart met de Piramide 

training.  

In 2021 hebben de jaarlijkse BHV- en EHBO-

herhalingstrainingen plaatsgevonden. Acht 

medewerkers hebben de basis BHV-training 

gevolgd. Daarmee hebben alle pedagogisch 

medewerkers minimaal een BHV of een EHBO-

training gevolgd. 

Scholing

MEDEWERKERS

Scholing

Ondernemingsraad

Personeel in cijfers
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KWALITEIT

De GGD heeft 18 inspecties gehouden in 2021 

en geconstateerd dat de locaties voldoen aan 

alle getoetste voorwaarden. Eén inspectie betrof 

een nader onderzoek na constatering van een 

tekortkoming uit 2020 (inschrijving Personenregister 

Kinderopvang niet op orde). 

De inspectierapporten van de GGD zijn in te zien in 

het Landelijk Registerkinderopvang. Op de website 

van SPL staat per locatie een link naar het actuele 

inspectierapport.

De locaties van SPL worden regelmatig door de 

GGD geïnspecteerd om te beoordelen of ze voldoen 

aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen. De GGD kan inspecteren op 

de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en 

groepen, Veiligheid en gezondheid, Accommodatie 

en Ouderrecht. 

In 2021 heeft SPL wederom met de bijzondere 

situatie te maken gehad dat er een coronacrisis 

was. Hierdoor golden aangepaste regels voor het 

toezicht op de opvang. GGD GHOR Nederland 

adviseerde de GGD regio’s (toezichthouders) in 

deze bijzondere situatie signaal-gestuurd toezicht te 

houden, vinger aan de pols te houden en coulance 

te betrachten bij het toezicht. Door het aangepaste 

toezicht zijn niet alle locaties van SPL in 2021 

geïnspecteerd. 

Inspectie GGD

Het laatste Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is uitgevoerd in december 2020. Door de invloed van corona is 

dit veel later in het jaar dan gebruikelijk. In andere jaren werd het KTO in het voorjaar gedaan, zodat de resultaten 

na de zomervakantie gepubliceerd konden worden. Omdat de resultaten over 2020 pas in het voorjaar van 2021 

zijn verschenen, is er besloten om over 2021 geen KTO meer uit te zetten. 

In het voorjaar van 2022 wordt weer een Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Klanttevredenheidsonderzoek

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. In 2021 is er slechts één interne klacht binnengekomen bij SPL. Deze 

klacht is naar tevredenheid afgehandeld met de desbetreffende ouder. Er zijn geen klachten ingediend bij 

de Geschillencommissie Kinderopvang.

Klachten



FINANCIËN
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FINANCIËN

SPL is een financieel gezonde organisatie. Zoals al eerder te lezen in dit jaarverslag, hebben wij in 2021 minder 

kinderen ontvangen op de peuterspeelzalen. Dit heeft helaas geresulteerd in een negatief resultaat voor 2021. 

SPL is in overleg met de gemeente Leiden hierover.

Jaarrekening



RAAD VAN TOEZICHT
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Het strategisch beleid voor de komende jaren is 

voor de Raad van Toezicht een heel belangrijk 

punt: wat is de rol van de peuterspeelzalen in de 

toekomst? Dit heeft in 2021 geleid tot een visie, 

‘Jongste talenten aanspreken’ die komende tijd 

actief zal worden uitgedragen. Steeds nadrukkelijker 

wordt het doel van SPL: het bevorderen van gelijke 

startkansen voor alle kinderen in het onderwijs.

De richting waarop de gemeente Leiden zijn beleid 

zal gaan uitzetten, heeft grote invloed op SPL, 

evenals de beleidsrichtingen van de gemeenten 

Noordwijk en Lisse op respectievelijk SJWB en SPL. 

Strategisch Beleid

RAAD VAN TOEZICHT

Een belangrijk agendapunt was in 2021 de mogelijke 

fusie met de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten. 

De juridische fusie en de organisatorische 

samensmelting met SPL zal daadwerkelijk in de 

eerste helft van 2022 plaatsvinden. Als tussenfase 

is de bestuurder van SPL nu enig bestuurder van de 

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten. 

Een aandachtspunt voor de Raad van Toezicht blijft 

een goede inrichting en optimale werking van het 

centraal bureau van de stichting als belangrijke 

schakel in de ondersteuning van de uitvoering van 

onze kerntaak op de zalen door de pedagogisch 

medewerkers. 

Speerpunten RvT in 2021

In 2021 is de Raad van Toezicht (RvT) zeven maal bij 

elkaar gekomen in (deels digitale) vergaderingen 

met de directeur-bestuurder. De Raad heeft 

tevens een jaarlijkse evaluatievergadering zonder 

bestuurder gehouden. 

Gedurende de vergaderingen is het algemene reilen 

en zeilen van SPL behandeld. De raad adviseert, 

maar houdt ook toezicht vanuit haar kader.

Verslag 2021

Vergoeding

Evaluatie eigen functioneren RvT

Corona

Speerpunten RvT in 2021

Strategisch Beleid

Samenstelling van de 
Raad van Toezicht

De rol van de Raad van Toezicht

Samenstelling van de 
Raad van Toezicht in 2021
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De Raad van Toezicht is regelmatig geïnformeerd 

over de effecten van corona op het functioneren van 

de stichting. Enerzijds het (deels) gesloten zijn van 

de zalen, anderzijds juist het opvangen van peuters 

in achterstandssituaties. Het contact houden met 

ouders door de pedagogisch medewerkers was 

in deze situatie belangrijk, alsmede de zorg voor 

goede gezondheid van de medewerkers. Dit was 

mogelijk dankzij de geweldige inzet en flexibiliteit 

van onze medewerkers. 

Corona

RAAD VAN TOEZICHT

Zorgelijk en onwenselijk vindt de Raad van 

Toezicht  dat de instanties die doorverwijzen, 

onvoldoende kinderen selecteren en stimuleren 

om naar de peuterspeelzalen te komen. Dit is in 

de eerste plaats een nadeel voor de kinderen zelf, 

omdat zij onvoldoende voorbereid straks aan het 

basisonderwijs zullen beginnen. Het leidt, vooral 

in Leiden, tot een lagere bezetting, hetgeen ook 

negatieve financiële gevolgen heeft voor SPL.

Verslag 2021

Vergoeding

Evaluatie eigen functioneren RvT

Corona

Speerpunten RvT in 2021

Strategisch Beleid

Samenstelling van de 
Raad van Toezicht

De rol van de Raad van Toezicht

Samenstelling van de 
Raad van Toezicht in 2021
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De Raad van Toezicht heeft in een vergadering zonder de bestuurder haar eigen functioneren besproken en 

daarbij gesproken over de toekomstige wijze van invulling van haar eigen rol. De Raad van Toezicht heeft het 

bestaande toezichthoudend kader enigszins aangevuld. In 2022 zal worden getoetst of dit kader inderdaad in de 

praktijk voldoende concreet wordt ingevuld. 

De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat het wenselijk is dat zij duidelijker aangeeft vanuit welke rol een 

agendapunt wordt besproken. 

De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2021 geen deskundigheidsactiviteiten gevolgd.

Evaluatie eigen functioneren RvT

RAAD VAN TOEZICHT

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vrijwilligersvergoeding en een reiskostenvergoeding. De leden 

van de Raad van Toezicht hebben geen conflicterende belangen. 

Vergoeding
Verslag 2021

Vergoeding

Evaluatie eigen functioneren RvT

Corona

Speerpunten RvT in 2021

Strategisch Beleid

Samenstelling van de 
Raad van Toezicht

De rol van de Raad van Toezicht

Samenstelling van de 
Raad van Toezicht in 2021
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Auditcommissie

De Auditcommissie heeft twee maal vergaderd. Eenmaal over de jaarrekening in aanwezigheid van de externe 

accountant, de bestuurder en de controller en eenmaal over de begroting in aanwezigheid van de bestuurder en 

de controller. 

Renumeratiecommissie

De Renumeratiecommissie heeft een jaarlijks functioneringsgesprek gehouden met de directeur-bestuurder en 

heeft daartoe vooraf informatie ingewonnen van leden van het Management Team (MT). 

Overleg ondernemingsraad en ouders

Voor de organisatie en het welbevinden van de organisatie hoopt  de Raad van Toezicht dat er spoedig een 

nieuwe OR kan worden gevormd. De huidige situatie is bewerkelijk en beperkt de slagkracht.  

Vanwege corona heeft de Raad van Toezicht 2021 geen overleg gehad met de oudercommissie.  

Overleg met het MT

De Raad van Toezicht heeft in 2021 een overleg gehad met het MT. Het voornemen is ieder jaar een dergelijk 

overleg te houden. 

Verslag 2021

RAAD VAN TOEZICHT

Verslag 2021

Vergoeding

Evaluatie eigen functioneren RvT

Corona

Speerpunten RvT in 2021

Strategisch Beleid

Samenstelling van de 
Raad van Toezicht

De rol van de Raad van Toezicht

Samenstelling van de 
Raad van Toezicht in 2021



35

Sociaal Jaarverslag 2021Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en de hoofdlijnen 

van het beleid van SPL. De Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht vereist. Dit is vastgelegd 

in de statuten. De Raad van Toezicht staat daarnaast de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met 

advies terzijde. De Raad van Toezicht is de werkgever van de directeur-bestuurder en beslist over benoeming, 

beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. 

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. De 

leden van de Raad van Toezicht hebben geen conflicterende belangen met de stichtingen.

Er zijn in 2021 geen personele mutaties geweest in de Raad van Toezicht.

De rol van de Raad van Toezicht

RAAD VAN TOEZICHT

Samenstelling van de Raad van Toezicht
Verslag 2021
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Samenstelling van de 
Raad van Toezicht in 2021
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Commissie: Renumeratiecommissie

Hoofdfunctie: Zelfstandig interim-manager en 

adviseur 

Relevante nevenfunctie(s): lid 

Medezeggenschapsraad OBS Lucas van Leyden 

Datum benoeming: 27-11-2018

Aftredend volgens rooster van aftreden: 27-11-2022

mr. B.J.W.M. Raaijmaakers (v)

Woonplaats: Utrecht 

Leeftijd: 54 jaar

Specifieke deskundigheden: Juridisch

Commissie: Auditcommissie

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

E. den Hartog (m)

(vanaf 01-07-2018 voorzitter)

Woonplaats: Rijswijk

Leeftijd: 69 jaar

Specifieke deskundigheden: Financieel, HRM, 

Informatiebeleid, Governance, privacy

Commissie: Renumeratiecommissie

Hoofdfunctie: n.v.t.

Relevante nevenfunctie(s): voorzitter RvT KDC 

AandachtsLab Rijswijk, lid Rekenkamer gemeente 

Rhenen

Datum benoeming: 09-06-2016

Aftredend volgens rooster van aftreden: 9-06-2024

L. Gerritsen (v)

Woonplaats: Leiden

Leeftijd: 41 jaar 

Specifieke deskundigheden: kwaliteit, zorg en veiligheid

Datum benoeming: 01-01-2019

Aftredend volgens rooster van aftreden: 01-01-2023

 

Cristina Guerrero Paez (v)

Woonplaats: Amersfoort

Leeftijd: 53 jaar

Specifieke deskundigheden: bedrijfsvoering, 

non-profitorganisaties, waaronder gemeenten en 

jeugdzorg 

Commissie: auditcommissie 

Hoofdfunctie: directeur Borstkankervereniging 

Relevante nevenfunctie(s): lid raad van toezicht 

bureau Clara Wichmann (sinds 1 januari 2022)

Datum benoeming: 18-09-2019

Aftredend volgens rooster van aftreden: 18-9-2023

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2021

RAAD VAN TOEZICHT

Verslag 2021

Vergoeding

Evaluatie eigen functioneren RvT

Corona
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Samenstelling van de 
Raad van Toezicht in 2021
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HIER ZIJN WE EXTRA TROTS OP

Tijdens de tweede lockdown van december 2020 t/m februari 2021 heeft SPL besloten om alle doelgroep-

kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen noodopvang aan te bieden. Ook de kinderen die eigenlijk naar de 

basisschool zouden gaan, maar daar vanwege de lockdown niet konden starten. Zo kon voorkomen worden dat 

deze kinderen die de speelzaal juist zo hard nodig hebben een periode thuis kwamen te zitten.

Lockdown: kwetsbare kinderen welkom

Toekomstvisie SPL

In de zomervakantie van 2020 heeft SPL voor 

het eerst een zomerschool georganiseerd 

voor doelgroepkinderen. Omdat dit initiatief 

zeer succesvol bleek, is in 2021 wederom een 

zomerschool georganiseerd met een groep.

Peuters die deelnemen aan de zomerschool hebben 

een minder sterke ‘terugval’ in de Nederlandse 

taal dan voorheen. Sommige van deze kinderen 

horen normaliter zes weken lang niet of nauwelijks 

Nederlands in de zomer, waardoor ze na de 

zomervakantie weer moeten ‘wennen’ aan het 

Nederlands. Daar is door de zomerschool geen 

sprake van. Ouders waren ook dankbaar dat hun 

kinderen tijdens de zomerschool extra naar de 

peuterspeelzaal konden, ter compensatie van de tijd 

die ze gemist hadden tijdens de tweede lockdown. 

De zomerschool was naast leerzaam ook een 

vakantie uitje voor de kinderen. 

Zomerschool

Medio 2021 hebben wij onze partnerorganisaties het rapport ‘Jongste talenten aanspreken’ toegestuurd en hen 

uitgenodigd voor een bijeenkomst in september, waar de visie van SPL nader werd gepresenteerd en toegelicht. 

Wij zijn er trots op dat wij in coronatijd een dergelijke, zeer goed bezochte bijeenkomst konden organiseren. 

Het rapport werd zeer positief ontvangen en de noodzaak voor verdere vervolgstappen en samenwerking 

werd onderkend. Inmiddels hebben er diverse afspraken plaatsgevonden met onze partners, waaronder de 

doorverwijzende organisaties, basisscholen en schoolbesturen, de kinderopvang en de gemeente Leiden, en 

zijn de vervolgstappen in volle gang. Wij hopen in 2022 de samenwerkingen verder te intensiveren om het 

uiteindelijke doel te bereiken: gelijke startkansen in het onderwijs voor alle jonge kinderen van Leiden.
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1. De ontwikkeling van jonge kinderen 

stimuleren

SPL biedt vooral ondersteuning aan ouders 

en peuters die dat nodig hebben vanuit hun 

sociaalmaatschappelijke achtergrond, of door een 

zorgvraag. 

In elke wijk waar SPL vestigingen heeft, voert zij 

haar pedagogisch programma uit door maatwerk te 

leveren bij de ondersteuning van kind en ouders, en 

door samen te werken met pedagogische partners 

in de wijk.

2. Peuterspeelzalen aan andere 

voorzieningen koppelen

Hiermee kiezen wij bewust voor partnerschap 

en een pedagogisch verantwoord aanbod 

van dagdelen in andere (pedagogische) 

wijkvoorzieningen, zoals huizen van de buurt, 

Langzaam maar zeker lijken het coronavirus en de 

daarbij behorende maatregelen op hun retour te 

zijn. Doorpakken zal dan ook het motto voor 2022 

worden; doorpakken op de thema’s die SPL noemt 

in haar strategische agenda. Deze thema’s zijn:

speeltuinverenigingen en basisscholen. Ook 

gaan wij werken aan een intensivering van de 

samenwerking met deze partners.

3. Verdere professionalisering

 

4. SPL ziet zichzelf als een lerende 

organisatie 

Wij zetten dan ook onverminderd in op 

professionalisering van onze pedagogisch 

medewerkers en wij blijven interprofessionele teams 

opzetten.

5. Ouderparticipatie

Ouders zullen in 2022 meer actief betrokken 

worden bij de activiteiten die wij ontwikkelen voor 

het jonge kind. 

Vooruitblik 2022
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