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Voorwoord
We zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. Zowel qua grootte als in expertise. We investeerden stevig in de deskundigheidsbevordering van personeel. Die aandacht voor kwaliteitsverdieping heeft ons geen windeieren gelegd. Het laat duidelijk zien
dat we toegevoegde waarde kunnen bieden aan kinderen, die opgroeien in de regio waar we werkzaam zijn en dat we daadwerkelijk experts zijn in het opvoeden van kinderen. Die positie én onze kwantitatieve groei worden tevens verstevigd door
onze intensieve samenwerkingen met het onderwijs. De ontwikkeling van Integrale Kindcentra heeft, zoals u weet, al een
positieve vlucht genomen.
Waar het lijnmanagement en hun teams ervoor zorgen dat alles in de organisatie reilt en zeilt, ligt voor mij de focus de
komende jaren op bijvoorbeeld het verder opzoeken en verdiepen van bestuurlijke samenwerking en het participeren in
(wetenschappelijke) onderzoeken. Dat doen we niet zozeer om te groeien, dat is nooit een doel op zich geweest voor ons,
maar vooral om koploper te worden en blijven. Om te innoveren en verrassen. Én vooral om zo de talenten van kinderen tot
wasdom te laten komen.

Frappé toujours

Werkten we 14 jaar geleden nog met de slogan ”De puber wordt volwassen”, nu zijn we de adolescentie als organisatie voorbij
en werpen onze inzet en investeringen haar vruchten af. Onze positionering staat als een huis. We worden niet alleen lokaal
en regionaal, maar ook landelijk erkend en betrokken bij beleidsontwikkeling. Daarbij laten we één stevig geluid horen: als
het om kinderen gaat, kun je niet vroeg genoeg beginnen met investeren in hun ontwikkeling. Wacht dus niet tot ze vier zijn,
maar stimuleer ze al vanaf geboorte. Ze verdienen die aandacht en onze inzet en het geeft ze de best mogelijke start in het
leven. Die visie hebben we samen met onze voornemens tot en met 2022 vastgelegd in ons nieuwe strategieplan “Tijd voor
het Kind”. Voortaan gaan zowel Kinder Opvang Kerkrade als het Peuterwerk Landgraaf samen verder onder de naam Kinder
Opvang Parkstad (KOP). Het centrale thema voor 2019 is “Tijd voor Talent”.
Ook de daarop aansluitende gezamenlijke doelstellingen hebben we scherp geformuleerd. We willen ons nog meer ontwikkelen tot opvoedexpert. Daarbij gaan we naast de interne samenwerking op gebied van intervisie en zorgcoördinatie onze
externe samenwerkingen verstevigen in zogenaamde knooppunten. We richten alles in onze organisatie erop in dat kinderen
en hun ouders bij KOP gezien worden. We willen ook ons partnerschap met het onderwijs verder invulling geven. Onze samenwerking met Movare koesteren we al jaren en blijven we impulsen geven. De warme overdracht van kinderen werkt uitstekend en het samen oppakken van activiteiten is inspirerend. Onze KOP talentontwikkelcentra moeten een thuis zijn voor
kinderen en een praktische leerschool voor ouders. De vraag die wij ons de komende jaren keer op keer zullen stellen bij het
nemen van keuzes, is dan ook: Wat is goed voor dit kind?
Bij die vraag betrekken we ook ouders. We willen hen oplossingen bieden met KOP en laten zien dat je je kind de opvoedondersteuning door kinderopvang moet gunnen. Om ouders nog beter te kunnen helpen, hebben we uiteraard oog en oor
voor hun wensen en ideeën. Of het nu gaat om een flexibele behoefte aan kinderopvang of meer buitenspelen, we denken
mee en zullen nog meer investeren in diverse vormen van inspraak. Het werkgeluk van medewerkers blijft voor ons eveneens
belangrijk. Als zij goed in hun vel zitten en zich kunnen ontwikkelen, dan heeft dat immers een positief effect op hun dagelijks
werk. Wij vinden onze medewerkers ook top en gaan nadenken over hoe we de hoge werkdruk, door toenemende regelgeving en dus steeds meer administratieve taken, kunnen oplossen. We willen bovendien - net als bij de kinderen - nog meer
oog hebben voor ieders persoonlijke talent en dat ook benutten. Door een diversiteit aan taken afgestemd op iemands kennis, ervaring en kunde aan te bieden, hopen we werkplezier te bevorderen.
Tot slot willen we aan de top blijven door innovaties actief te volgen en door te investeren in onze visie. Heel praktisch gebeurt dat komende jaren door te kiezen voor het redesign van locaties. Daarover ook meer in dit jaarverslag.

Opvoeden doe je samen

We willen kortom erkenning verwerven als Opvoedexpert en partner van Ouders, Onderwijs en Overheid. Gemakkelijk te
onthouden als de vier O’s.
Voor nu bedanken we iedereen voor getoonde betrokkenheid bij KOK/KOP de afgelopen jaren en kijken uit naar een voortzetting van onze samenwerkingen en het gezamenlijk verwezenlijken van onze ideeën onder de noemer van Kinder Opvang
Parkstad.
Tot ziens,
Jolanda Rikers, directeur/ bestuurder KOP
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1. KOK/KOP; we ronden ons werk af
We doen het financieel goed bij KOK/KOP. Daar zijn we blij mee. Zeker gezien de continue
ontwikkelingen qua subsidiëring-en en kostenprognoses. We moeten ons als organisatie
keer op keer aanpassen, meebewegen en soms op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Het
houdt ons scherp en alert, hoewel wat meer rust en duidelijkheid op zijn tijd ook niet slecht
zou zijn. Waar hadden we afgelopen jaar mee te maken en wat staat ons dit jaar - in 2019 - te
wachten?

Directe financiering kinderopvang gaat niet door

Het kabinet zag definitief af van de directe financiering in de kinderopvang. In plaats daarvan
is toch een verbetertraject gestart met de Belastingdienst. De geplande nieuwe financiering
via DUO (Dienst Uitvoe-ring Onderwijs) betekent een stelselwijziging en dat kan gepaard gaan
met te veel risico’s volgens staats-secretaris Tamara van Ark. Zij is inmiddels van mening dat
de Belastingdienst meer grip op de processen heeft gekregen en stabiliteit is gebracht in de
uitvoering van de kinderopvangtoeslag. De bedoeling is met deze nieuwe aanpak voor kinderopvangtoeslag ervaring op te doen, zodat in de toekomst ook andere toeslagen op deze
manier afgehandeld kunnen worden. Om ouders zoveel mogelijk zekerheid te geven over de toeslag die zij terugkrijgen,
verkent Van Ark samen met de staatssecretaris van Financiën de mogelijkheid om gebruik te maken van een vastgesteld
inkomen (t-2) voor de kinderopvangtoeslag. Ook kijkt ze naar het bijbehorende vangnet en het eventuele introduceren
van een gedeeltelijk voorschot. Het plan is de nieuwe werkwijze van de Belastingdienst in 2020 te implementeren. DUO is
verzocht om de voorbereidingen voor de directe financiering te stoppen en de behaalde resultaten goed te documenteren.
De kennis en ervaring van DUO wordt vervolgens aan de Belastingdienst overgedragen.

Achterstandsgeld gelijkmatiger verdeeld over gemeenten

Minister Arie Slob van Onderwijs heeft gekozen. Vanaf 2019 wordt het onderwijsachterstandsgeld anders over gemeenten
en scholen verdeeld. In de nieuwe verdeling maakt het minder uit waar peuters met een achterstand wonen en of dat
het gaat om een grote of een kleine gemeente. Doordat extra geld beschikbaar is, gaan veruit de meeste gemeenten erop
vooruit. Maar dat geldt niet voor alle gemeenten. Er wordt al lang gesproken over hoe de onderwijsachterstandsmiddelen
(AOB-middelen) beter over gemeenten verdeeld kunnen worden. Nu is het nog zo dat er vanuit deze rijk gevulde pot helemaal geen middelen naar de kleinste gemeenten gaan. Dat verandert dus, want vanaf 2019 krijgen alle gemeenten minimaal € 64.000 euro om achterstanden bij jonge kinderen aan te pakken. In het regeerakkoord is afgesproken dat er € 170
miljoen bij komt voor gemeenten. Scholen krijgen daarnaast € 260 miljoen structureel erbij. Het totale bedrag dat het ministerie uitgeeft aan het bieden van onderwijskansen aan kinderen komt uit op € 746 miljoen. Het kabinet wil dat gemeenten hun aanbod voor peuters uit gaan breiden van 10 naar 16 uur per week en de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) moet worden verbeterd. Welk kind telt wel mee voor de verdeling van het geld en welk niet? Waar ligt de grens?
Het kabinet kiest ervoor om een doelgroep van 15% te hanteren: van alle kinderen telt de 15% met het hoogste risico
op een onderwijsachterstand mee in de verde-ling. Hiermee wordt voorkomen dat het budget te veel versnipperd raakt.
Minister Slob benadrukt dat het uiteindelijk aan gemeenten en scholen zelf is hoe zij de aan hen toebedeelde middelen
inzetten. De gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Brunssum krijgen de komende jaren ook een aanmerkelijk hoger bedrag
tot hun beschikking. Dit wordt niet vanzelfsprekend toebedeeld aan de opvangorganisaties, maar is wel geoormerkt voor
de doelgroepkinderen.
Om gemeenten de tijd te geven hun beleid eventueel aan te passen komt er een overgangsregeling van drie jaar. Er zijn nog wel wat open eindjes. Minister Slob zegt in gesprek te zijn
met verschillende partijen uit het veld over de uitwerking van de urenuitbreiding van 10
naar 16 uur VVE per week. En ook over de inzet van hbo-geschoold personeel is nog overleg.
Hij informeert de Kamer in een later stadium over de vorderingen.
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Resultaten tellen

KOK/KOP sloot 2018 met een positief resultaat. Dit resultaat ligt beduidend hoger dan in 2017. Dit wordt vooral veroorzaakt
door de groei in kind aantallen. Eind 2017 waren dit er 1056 t.o.v. 1120 in 2018, dit is een stijging van 6.1%. De bezettingen
zijn ten opzichte van het vierde kwartaal 2017 binnen de KDV met 5% gestegen. Binnen de BSO is het gelijk gebleven en
binnen de POV zijn de bezettingen gedaald met 3% .

Doelgroepkinderen

In 2018 heeft KOK/KOP 376 doelgroepkinderen bereikt (in 2017 waren dit er 292) in de peuteropvang 317 doelgroepkinderen (2017 waren dit er 249) in de kinderdagverblijven zijn dit er 59 (in 2017 waren dit er 43).

Ziekteverzuim

Hoewel het korte ziekteverzuim bij KOK/KOP erg laag is met 0,5% is het gehele verzuim aan de hoge kant met 5,7%. Naar
aanleiding van het ziekteverzuim bij KOK/KOP hebben alle managers een specifieke training gevolgd. Tijdens de training
werden de rechten en plichten van medewerkers en werkgevers aan de hand van de nieuwe AVG wet uitgelegd. Eind oktober heeft bovendien één manager deelgenomen aan de masterclass Grip op verzuim vanuit de organisatie Rendement.
Vanuit beide dagen is door diverse collega’s verschillende input geleverd voor het verzuimbeleid van KOK/KOP.

5

Jaarverslag KOK 2018_def.indd 5

17-04-19 21:40

Jaarverslag KOK/KOP 2018

2. continue gesprekken leiden tot gedegen oplossingen
Doelstelling 1 KOK/KOP is een actieve partner bij decentrale overheidstaken

Met alle veranderingen die vanuit de overheid worden opgelegd en sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling-en volgend, is het van belang continu in gesprek te blijven met de gemeenten waar we werken, welzijnsorganisaties,
scholen en gezondheidszorgorganisaties. Door samen op te trekken staan we sterk en kunnen we ons aanbod in de kinderopvang verbeteren.

In gesprek met gemeenteraadsleden

Op 27 september ontvingen we op locatie Steltloper een groep gemeenteraadsleden. De Gemeente Kerkrade investeert
jaarlijks intensief in de peuteropvang, zodat peuters zich zowel op het gebied van taal als ook sociaal-emotioneel kunnen
ontwikkelen. Vanwege de harmonisatie naar de Wet Kinderopvang verandert de geldstroom en zullen vanuit het Landelijk
Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) de middelen de komende jaren aanzienlijk toenemen. Dat is goed nieuws en reden
voor ons om de gemeenteraadsleden uit te nodigen, op locatie te informeren en een kijkje te geven in de werkwijze van
peuteropvang. We hebben de gemeenteraadsleden die dag eveneens bijgepraat over de recente ontwikkelingen op het
gebied van zorgkinderen, het Onderwijs Achterstanden Beleid en discussieerden over hoe middelen voor de ontwikkeling
van kinderen het meest effectief ingezet kunnen worden.

Bewegen moet je doen!

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat 45% van de vier- tot twaalfjarigen zich minder dan één uur per dag matig tot intensief
inspant. CBS-onderzoeker Tanja Traag trekt daarover aan de bel: “Willen we de komende generatie volwassenen gezond
houden, dan is het belangrijk om op kinderleeftijd al veel te bewegen.” Zij merkt op dat kinderen te veel stil zitten en vaak
met de auto naar activiteiten buitenshuis worden gebracht. Traag: “Nu gaat 20% naar school met de auto. Als zij dat lopend
of fietsend doen, is dat beter.” Tim Takken, universitair hoofddocent aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, ziet
op straat bovendien weinig kinderen buitenspelen en vindt dat een teken aan de wand, omdat beweging goed is voor
zowel de fysieke als de mentale ontwikkeling van een kind. Takken: “Die ontwikkeling missen kinderen doordat ze eigenlijk
altijd binnen zitten. Beweeggedrag wordt op kinderleeftijd al aangeleerd. Sport je weinig als kind, dan ben je als volwassene ook vaak minder actief. Willen we de komende generatie volwassenen gezond houden, dan is het belangrijk om op
kinderleeftijd al veel te bewegen.”
Aan de slag dus. En dat deden we heel 2018. In samenwerking met studenten
van het CIOS namen bijvoorbeeld enkele BSO-kinderen eind januari deel aan
een sportieve activiteit bij Decathlon. Daarnaast waren bij elke BSO in Kerkrade
wekelijks sportactiviteiten die georganiseerd werden door studenten van Fontys
Sporthogeschool. Na het succes van 2017 hebben we bovendien de samenwerking met de gymvereniging Balans voortgezet. Bij kinderdagverblijven Steltloper en Dopi maakten de kinderen gebruik van de expertise van een gymleraar.
Hij bood de kinderen uitdagende en op leeftijd afgestemde oefeningen aan. De
eerste kinderen hebben hun Nijntje Diploma in ontvangst mogen nemen.
In samenwerking met de gemeente Brunssum is bovendien in het derde kwartaal een project voor deskundigheidsbevordering voor gezond bewegen opgestart. Samen willen we een kwaliteitsimpuls geven aan het doel om sport en bewegen
onderdeel uit te laten maken van de dagelijkse activiteiten en de mindset op de kinderdagopvang en de buitenschoolse
opvang. Het bedrijf Riskcare komt daarom bij BSO en kinderdagverblijf Springplank bewegingslessen begeleiden.
Medewerkers worden tijdens die lessen gecoacht in hoe zij bewegen bij kinderen kunnen toepassen zowel in de speelzaal,
buiten op het plein en op externe locaties. Het project duurt drie jaar. Daarna kunnen medewerkers zelfstandig de kwaliteitsimpuls voortzetten. De eerste les is begin oktober gestart.
Reuzefijn en Schatgraver namen daarnaast deel aan een wetenschappelijk onderzoek van het VU Medisch Centrum (VUmc)
naar het beweeggedrag van peuters. Ze testten nieuwe beweegmeters. De peuters werden tijdens 1 uur vrij spelen geobserveerd door een onderzoeker. Daarbij droegen de kinderen twee beweegmeters en werd genoteerd hoeveel de peuters
bewogen tijdens het uur. De kinderen zaten verre van stil en de onderzoekers hadden hun handen vol.
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Wonderbaarlijk wonderwijs

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
is ons partnerschap met Basisschool Wonderwijs; een fusieschool van
Hoensbroek-Zuid en Voeëgelstang. Na een positieve GGD-inspectie is onze
BSO Wonderwijs officieel van start gegaan in de voormalige basisschool
Hoensbroek-Zuid en gaan we na de zomervakantie 2019 over naar het nieuwe gebouw BMV Hoensbroek-Zuid. In de nieuwe school Wonderwijs van BMV
Hoensbroek-Zuid starten we in het schooljaar van 2019/2020 in de nieuwbouw voor de buitenschoolse opvang Wonderwijs. De BSO heeft naast het
onderwijs ook verbinding gezocht met de muziekschool, toneelvereniging
en alle verenigingen die gebruik maken van MFC Gebrook.
Het kabinet trekt overigens niet zo zeer aan de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Zij willen niet van bovenaf opleggen hoe de samenwerking eruit moet komen te zien. Dat bleek toen het kabinet reageerde op de dertien adviezen
van de Taskforce Advies Samenwerking Kinderopvang en Onderwijs. In het algemeen valt in die reactie op dat de rijksoverheid geen grote veranderingen doorvoert in wet- en regelgeving om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
te vergemakkelijken. Eén van de wensen van de Taskforce was om toe te werken naar een doorlopend pedagogisch curriculum, waarbij kinderopvangorganisaties en scholen gemakkelijker gegevens over een bepaald kind kunnen inzien en
uitwisselen. De Taskforce ziet dat als absolute meerwaarde voor zowel kind als ouders. Ook bij KOK/KOP ervaren we dat,
gaan we gewoon door op de ingezette weg en blijven we actief samenwerking met andere scholen opzoeken. Dat dat soms
niet gemakkelijk is door culturele-, organisatorische- en randvoorwaardelijke verschillen mag evident zijn, maar zal ons
niet belemmeren in het zoeken naar de beste manier om kinderen zo goed mogelijke aansluitingen in het schoolsysteem
te bieden.

Ambities voor Integraal KindCentrum

De vorming van Integrale Kindvoorzieningen lijkt voorlopig ook een taak van kinderopvang, onderwijs en gemeenten te
zijn. Het regeerakkoord zwijgt over IKC’s (Integraal Kindcentrum), maar de praktijk staat niet stil. Gijs van Rozendaal van
Kindcentra 2020 meent bijvoorbeeld dat het ontbreken van goede richtlijnen in het regeerakkoord ook mogelijkheden
biedt. Gemeenten hebben namelijk nu de vrijheid om te werken aan een toegangsrecht voor alle kinderen van vier tot
twaalf jaar. Maar hij zegt ook dat de mooie voorbeelden van Kindcentra bijna alleen maar in wijken met tweeverdieners zitten, waar behoefte is aan buitenschoolse opvang. In achterstandswijken, waar kinderen het zo hard nodig hebben, lukt het
onvoldoende om Kindcentra te realiseren. Rozendaal: “Als je als gemeente alle potjes bij elkaar legt en met de scholen gaat
praten, is er volgens mij veel meer te bereiken.” Gjalt Jellesma van BOinK denkt dat er gewoon geen politieke meerderheid
is voor brede integrale voorzieningen. “Het kabinet heeft puur rationeel gehandeld omdat VVE-programma’s aantoonbaar
goed zijn voor kinderen die het het hardst nodig hebben. Het is dus logisch om die van 10 naar 16 uur te verhogen.”
KOK/KOP zit niet stil als het gaat over IKC’s. Samen met basisschool de Veldhof zijn wij druk bezig een IKC in Eygelshoven
te realiseren. Het eerste IKC van Kerkrade. Hierbij betrekken we heel nauw medewerkers bij, omdat zij immers de personen
zijn die in dit IKC gaan (samen)werken. Zowel pedagogisch medewerkers als leerkrachten werken actief samen in diverse
werkgroepen.
De werkgroep Inhoudelijk Ontwikkelconcept is al gestart. In deze eerste
werkgroep wordt onder andere gesproken over het afstemmen van de
doorgaande ontwikkellijn en pedagogische aanpak. Het gaat er hierbij
om dat, ongeacht waar iemand werkt in het IKC (opvang of onderwijs),
men hetzelfde handelt. Ook de werkgroep Zorg & Welzijn is al enkele
keren bij elkaar geweest. In deze werkgroep participeren de IB-er van
school, de zorgcoördinator van KOK/KOP, de gemeente én verschillende
zorgpartners zoals JGZ.
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Voorkomen onderwijsachterstand

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een nieuwe indicator ontwikkeld waarmee gemeenten kunnen bepalen welke kinderen wel en welke kinderen niet een risico lopen op een onderwijsachterstand. De huidige systematiek is
namelijk niet afdoende om te bepalen of kinderen in aanmerking komen voor achterstandsgeld of niet. Op dit moment is
het opleidingsniveau van ouders nog bepalend. Maar het gemiddelde opleidingsniveau in Nederland stijgt. Het gevolg is
dat minder kinderen in aanmerking komen voor voorschoolse educatie, terwijl er ook andere redenen aan een achterstand
ten grondslag kunnen liggen. Daarnaast hebben grote gemeenten meer budget te besteden per doelgroepkind dan kleinere gemeenten en kunnen een kwalitatief beter aanbod doen of een grotere groep een aanbod doen. Volgens het CBS zijn
de volgende kenmerken een goede voorspeller van het risico op een onderwijsachterstand: opleidingsniveau van de ouders, land van herkomst, verblijfsduur in Nederland en schuldsanering. Hier rolt een onderwijsscore uit per kind. Gemeenten
krijgen voor kinderen met een hoger risico op een achterstand meer geld dan een kind met een lager risico. Minister Slob
wil snel met de nieuwe systematiek gaan werken. Maar dit leidt onherroepelijk tot een andere verdeling van de achterstandsgelden. Er moet dus een nieuwe verdeelsystematiek komen. We wachten de ontwikkelingen af.

Zorgproject Steltloper in de kijker

In samenwerking met gemeente Kerkrade hebben we een actieplan Jeugd op touw gezet, waarbij ideeën zijn aangedragen
om het vroegtijdig signaleren van achterstanden en risico’s bij kinderen te verbeteren. KOK/KOP voerde de observatiemethode KIJK in op alle kinderdagverblijven in Kerkrade. Partner Xonar startte vanuit dit initiatief het project vroegsignalering. Onze pedagogisch medewerkers en de coach van Xonar zijn erg enthousiast over het gezamenlijke project. Door
samen te werken kunnen ze professioneler de verschillende (soms langdurige) zorgwensen en -behoeften van kinderen
in kaart brengen, centraal stellen en invullen. Middels het leerproces verbetert de bereikbaarheid en de kwaliteit van de
geboden zorg en dat biedt duidelijke meerwaarde voor de desbetreffende kinderen. Tijdens het project is er veel aandacht
voor de juiste verslaglegging, gesprekken met ouders en het vinden van de juiste partners met betrekking tot de nodige
zorg. Daar zit ook een keerzijde aan. Medewerkers ervaren bijvoorbeeld een hogere werkdruk en vinden niet altijd de rust
en de ruimte voor de goede begeleiding die ze graag willen geven aan deze kinderen. KOK/KOP heeft dan ook afgelopen
kwartaal geïnventariseerd wat zorglocatie Steltloper nodig heeft om dit werk goed te doen en heeft vervolgens de bewuste keuze gemaakt om extra te investeren in oplossingen en vervolgstappen, waarbij steeds wordt uitgegaan van wat
ten goede komt van het kind en hoe het kind in deze situatie centraal blijft staan. Concreet hebben we onder andere een
aangepast kind-leidster ratio doorgevoerd, zijn extra zorgtaken vrijgemaakt om vervolgstappen als gespreksverslagen en
gesprekken met ouders en zorgpartners goed te kunnen uitvoeren, kregen pedagogisch medewerkers in 2018 coaching
op hun werkplek en zijn diverse documenten vertaald om de taalbarrière tussen ouders en pedagogisch medewerkers
te verkleinen. Tevens kunnen medewerkers op afroep een tolk inschakelen om de gesprekken met ouders/verzorgers zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Ook werd er extra geld vrijgemaakt voor scholing en expertise ontwikkeling rondom de
specifieke zorgvragen die behoren bij het kindcentrum.
We hebben nog meer gedaan bij de Steltloper. Zo hadden we begin november - op initiatief van KOK/KOP en basisschool
Steltloper - een eerste aftrap om nog meer samen met de partners in huis de krachten te bundelen. Door een knooppunt in
te richten waarbij de partners (KOK/KOP/Movare/Xonar/Radar/Impuls) elkaar vaker gaan ontmoeten en ondersteunen en
vooral ook gebruik maken van elkaars talenten en krachten, proberen we de zorg nog beter af te stemmen op de wensen
en behoeften van het kind. In de vervolgbijeenkomst gaan we dan ook concreet afspreken wat we van elkaar mogen verwachten, wanneer we welke hulp in kunnen schakelen en vooral waar het kind het meeste belang bij heeft. Wordt vervolgd!

8

Jaarverslag KOK 2018_def.indd 8

17-04-19 21:41

Jaarverslag KOK/KOP 2018

Kabinet inversteert in jonge kwetsbare kinderen

Niet alleen KOK/KOP investeert extra in kinderen. Ook het kabinet gaat dat doen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat
ongeveer 14 procent van de baby’s in Nederland een valse start heeft. Per jaar lopen maar liefst 800 tot 1.700 baby’s het
risico later uit huis te worden geplaatst, omdat zij in zeer kwetsbare gezinnen opgroeien. Als zij in de eerste duizend dagen
van hun leven worden blootgesteld aan stress, rook, slechte voeding, mishandeling en andere risicofactoren, betekent dit
onherroepelijk een achterstand in hun fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. En daar zullen ze de rest van hun leven last
van blijven houden. In totaal stelt het kabinet nu 41 miljoen euro beschikbaar. Het is de bedoeling dat op lokaal niveau coalities van professionals worden opgericht. Dit programma wordt gesteund door gemeenten, partijen uit de geboortezorg
en jeugdgezondheidszorg. Naast het geld dat beschikbaar komt, is een belangrijk actiepunt van het programma een
wetswijziging waarmee de jeugdgezondheidszorg al voor de geboorte van het kind kwetsbare ouders kan ondersteunen
en begeleiden. Als professionals rondom de geboortezorg en babyzorg beter met elkaar samenwerken, kunnen een hoop
van deze negatieve spiralen worden doorbroken. KOK/KOP/ is ongelooflijk blij met deze impuls en stellingname van de
overheid. Het zal een hoop kinderen helpen aan een betere toekomst.

Kwaliteitsaanbod VVE

Om het VVE-programma bij kinderdagverblijf Reuzefijn nog beter te laten
slagen, hebben we vanaf mei de groepen anders ingedeeld en is een aparte
3+ groep gecreëerd. Door de peutergroepen naar leeftijd in te delen, denken we een nog betere kwaliteit en leeftijds-adequate activiteiten voor
jongere én oudere peuters te kunnen bieden. Met de nieuwe indeling worden de oudste kinderen bovendien beter voorbereid op de basisschool.
We zijn tevens een intensieve samenwerking met basisschool de Diabolo
aangegaan. We ontmoeten elkaar op verschillende momenten in het jaar.
Door het bezoeken van de Diabolo kunnen kinderen alvast wennen aan
de basisschool en kunnen we afspraken maken om de doorgaande lijn
voor hen nog steviger neer te zetten. Sinds het nieuwe schooljaar vindt
het afsluitende oudergesprek op het KDV dan ook samen met de pedagogisch medewerker, ouder(s) en IB-er van de basisschool plaats. Een grote
vooruitgang.

Qua VVE is het goed om te weten dat vanaf 1 januari 2023 pedagogisch
medewerkers moeten beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid, bestaande uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B2 staat hieraan
gelijk. Om te kunnen werken op een groep met voorschoolse educatie, moet ook aan taalniveau 3F worden voldaan. Naast
3F voor de mondelinge taalvaardigheid geldt deze eis ook voor lezen. Lezen bestaat uit de deelvaardigheden zakelijke teksten en fictionele, narratieve en literaire teksten. Deze taaleis voor de medewerkers op een VVE-groep is al per 1 augustus
2017 ingegaan voor de zevenendertig grootste Nederlandse gemeenten (G37) en zesentachtig middelgrote gemeenten (G86
waaronder Kerkrade). Voor pedagogisch medewerkers in de overige gemeenten (zoals Landgraaf) gaat de eis in per 1 augustus 2019. We zijn er klaar voor.

Meer begrip voor kindbeleving

Vanuit onze samenwerking met Xonar heeft locatie Steltloper op dinsdag 23 mei een rondleiding op het Medisch Kinderdagverblijf gehad en een workshop over autisme gevolgd. We merken dat in de regio van Chevremont verschillende
zorgvragen vanuit ouders, kinderen en medewerkers zijn over autisme. Door het vergaren van specifieke kennis, kunnen
we beter aansluiten bij de beleving vanuit het autistische kind en proberen we zo veel mogelijk de wensen en behoeften
op elkaar af te stemmen. Het geeft ons tevens de goede kans om de samenwerking met zowel onze partners, ouders en
kinderen verder te optimaliseren.
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Nederland-Duitsland

Omdat we vlakbij Duitsland wonen en werken, vinden we het belangrijk om kinderen al vroeg met een andere taal, in dit geval Duits, bekend te maken. Bij BSO
Spoorzoeker zijn we dus na de zomer gestart met de tweetalige BSO. Kinderen
worden door middel van de knuffel Frosch (kikker) geïnformeerd wanneer de Duitse taal op de kalender staat. Inmiddels hebben ze geleerd elkaar te begroeten en
zichzelf voor te stellen in het Duits. Uiteraard wordt ook in het Duits gezongen en
zingen de kinderen uit volle borst “Nur noch Schuhe an!” mee.
In het kader van de jarenlange uitwisseling tussen peuteropvang Steltloper en het
Duitse Kita is 23 juni weer de jaarlijkse Kiga georganiseerd in Herzogenrath. Kiga is
een voetbaltoernooi voor de kleinste kinderen. De kinderen van peuteropvang de
Steltloper zijn ieder jaar, aangemoedigd door hun ouders, van de partij, leveren
altijd weer mooie prestaties en hebben vooral veel plezier.

Werken aan laaggeletterdheid

Dankzij de samenwerking met het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad zijn
we in contact gekomen met de consulent van het Taalhuis en Taalcafé. Onze locatiemanagers brachten in juni een bezoek aan het Taalhuis in de bibliotheek
HUB, waar ze uitleg kregen over wat het Taalhuis en Taalcafé kunnen betekenen
voor laaggeletterden in Kerkrade. Omdat op onze locaties ook laaggeletterde
ouders komen, vinden we het belangrijk om deze samenwerking aan te gaan zodat we deze ouders kunnen ondersteunen en de weg wijzen naar het Taalhuis.
Onze insteek daarbij is dat hoe beter de ouders geholpen zijn qua geletterdheid,
hoe beter zij ook hun kinderen helpen.

3. Pedagogische opdracht
Doelstelling 2 KOK/KOP verbetert haar imago door samenwerking met partners

Dat kinderen niet kunnen stil zitten, heeft een reden. Hun hele wezen is erop gericht om te leren en zich te ontwikkelen.
Daar helpen we ze bij KOK/KOP op een doordachte en warme manier bij. We zorgen voor gerichte opleidingen voor ons
personeel, zijn alert op nieuwe ontwikkelingen en waar nodig betrekken we regionale partners, die vanuit hun kennis en
kunde kunnen bijdragen aan de talentontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen.

Ontspannen buitenspelen

Jantje Beton wilden weten wat ouders belangrijk vinden als het om buitenspelen gaat en of ouders ook samen met hun
kinderen buitenspelen. Peter Nikken, Lector Jeugd en Media aan de hogeschool Windesheim zegt daarover: “Naar het belang van buitenspelen is internationaal onderzoek gedaan.
Het staat vast dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van
kinderen. Zelf contacten leggen, op je beurt wachten, problemen oplossen, spelen volgens bepaalde regels en omgaan
met verlies. Dat zijn allemaal basisvaardigheden die kinderen vooral leren door buiten te spelen. Leren grapjes te
begrijpen, lukt niet met enkel emoji’s op het scherm, daar
heb je echt contact voor nodig.” Uit het onderzoek bleek dat
meer dan de helft van de 1.000 ondervraagde ouders in de
zomer regelmatig tot bijna dagelijks met de kinderen buiten
speelt en dat 55 procent van de ouders een ontspannen gevoel ervaart tijdens het buitenspelen. Bij KOK/KOP weten
we het al langer; we blijven allemaal een beetje kind en er is
niets fijners als soms even samen lekker ravotten.
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Zoveel kinderen, zoveel opvoedingen

We ontkomen echter ook niet aan het feit dat kinderen al heel vroeg in
aanraking komen met media. En als het op mediaopvoeding aankomt,
zijn de verschillen qua opvoeding tussen gezinnen groot en leven bij
ouders ook veel vragen over media-opvoeding. In sommige gezinnen is
het heel gebruikelijk om de hele dag de tv op de achtergrond aan te hebben staan, in andere gezinnen zijn alle media bij voorbaat een taboe. Het
Nederlands Jeugdinstituut heeft recentelijk een interessante factsheet
gepubliceerd voor mediagebruik voor kinderen van verschillende leeftijden en de rol daarin voor professionals. Per leeftijdsgroep worden veel
gestelde vragen van ouders en antwoorden die je daarop als professional
kunt geven, ge-presenteerd. In de leeftijdsgroep 0-2 jaar staat bijvoorbeeld te lezen: “Hoeveel tijd mag een jong kind aan media besteden en
hoe regel ik dat?” Het antwoord in het kort: “Een precies aantal aan te bevelen minuten mediagebruik per dag is moeilijk
te geven. Elk gezin wil hierin zijn eigen keuzes maken en kinderen verschillen ook onderling. (…) Maar jonge kinderen leren
gemakkelijker en beter van ervaringen die zij in het echte leven opdoen, dan via het gebruik van beeldschermen. Media is
niet de hoofdactiviteit, maar één van de mogelijke activiteiten.”

Negatieve invloed stress, prestatiedruk en overvloed aan prikkels

Uit onderzoek naar langdurige stress bij jonge kinderen blijkt dat dit een grote impact
heeft op de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen op latere leeftijd. Frans Pijpers, adjunct-directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, en professor
Frans Feron van de Universiteit Maastricht deden daarom extra onderzoek naar Early
Life Stress en met name langdurige stress bij kinderen. En wat blijkt, niet alleen door
armoede, schoolverzuim of mishandeling wordt stress ver-groot, maar ook door prestatiedruk en een overvloed aan prikkels neemt het aantal kinderen met stress verder toe.
Pijpers zegt hierover: “Stress is heel normaal, zolang het zich niet opstapelt of chronisch
wordt. Wanneer stress chronisch wordt voor een kind, dan loopt het als volwassene de
kans op het krijgen van verslavingen, obesitas, diabetes, hart- en vaat-ziekten, darmproblemen of andere ziektes of aandoeningen.” Frans Feron vult aan: “Kinderen en jongeren ervaren in deze generatie vooral stress door de overvloed aan informatie. Op jonge leeftijd hebben ze al een mobiele telefoon en toegang tot internet en willen ze niets liever dan bijblijven.
Hierdoor ontstaat prestatiedruk en dus stress.” Reden genoeg dus voor KOK/KOP om blijvend aandacht te besteden aan
een veilige omgeving voor kinderen waarin ze zorgeloos kunnen spelen en leren met hun vriendjes en vriendinnetjes, maar
ook tevens op een goede manier gestimuleerd en uitgedaagd worden.

Open deuren dag

Uitdaging is er genoeg bij KOK/KOP. Begin februari organiseerde peuteropvang Steltloper haar eerste open deurendag.
Kinderen van beide peutergroepen mochten spelen in de verschillende hoeken van beide lokalen. Het opendeurenbeleid
biedt verschillende voordelen: kinderen krijgen meer exploratieruimte en keuzemogelijkheden geboden waardoor hun
belevingswereld groter wordt én er ontstaan meer mogelijkheden voor het aanbieden van speciale activiteiten. De kinderen van peuteropvang Steltloper genieten volop van dit soort dagen en dus hebben we ze regelmatig georganiseerd.

Spanning en avontuur

Om bestaande klanten en vooral de 10+ kinderen spectaculaire activiteiten aan te
bieden heeft KOK/KOP dan ook weer een survivalkamp in de Ardennen georganiseerd. Op 30 april, 1 en 2 mei zijn maar liefst tweeëndertig kinderen, pedagogisch
medewerkers en vrijwilligers te gast geweest bij Outdoor Camping Barvaux. Tijdens
deze drie spectaculaire dagen waren er vooral veel spannende activiteiten, zoals abseilen, een dropping, outdoor lasergamen, speleologie (grotten bezoeken),
kampvuur maken en teamspellen… We deden het allemaal.

11

Jaarverslag KOK 2018_def.indd 11

17-04-19 21:41

Jaarverslag KOK/KOP 2018

Lekker los met carnaval

De dagen voor carnaval werd al volop gehost en gesprongen op onze locaties. Kinderen en medewerkers kwamen verkleed en vierden samen feest, soms samen met
een samenwerkende basisschool. Op verschillende locaties werden echte prinssen en
prinsessen uitgeroepen. Donderdag 8 februari werd BSO Steltloper verrast met een
bezoek van niemand minder dan de Kirckroatsjer Vasteloavends Verain met de jeugdprins Yoeri 1 (van BSO de Steltloper) en de grote prins van Kerkrade. Een mooiere
aftrap naar de Vasteloavend konden de kinderen niet krijgen. Op zaterdag 10 februari
liepen we weer mee met de kinderoptocht van Kerkrade. Met een groep van maar liefst
208 personen symboliseerden wij dit jaar onze slogan: Wij brengen geluk! Als goede
doel was voor 2018 gekozen voor Stichting Het vergeten kind. We konden deze stichting, die zich inzet voor ruim 100.000
kwetsbare kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek, blij maken met een gift van € 700.

Vrijwilligerswerk

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart stonden de locaties in het teken van de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. Samen
met ouders, medewerkers, kinderen, maar ook andere vrijwilligers werden de handen uit de mouwen gestoken. In totaal
werd deze dagen geklust door maar liefst 65 vrijwilligers. Zo werd bij Dopi de babygroep en de tuin opgeknapt. Bij Bombarie werd de patio onderhanden genomen en de meubels opgeknapt. Bij Reuzefijn werd geschilderd en een frisse lente
schoonmaak gehouden. Vierpuntkom maakte een groentetuin van houten pallets en bij Kiekeboe werden speelhuisjes gemaakt. Bij Rakkertjes werd de buitenruimte weer voorzien van nieuwe kleur. Al deze locaties kregen vanuit het Oranjefonds
een financiële toekenning.

Nog vol van NL Doet deed BSO Spoorzoeker op 24 mee aan de Landelijke Opschoondag. Het doel van deze dag is zoveel
mogelijk mensen in Nederland enthousiast maken om samen aan de slag te gaan voor een schonere buurt. De kinderen
kregen een hesje en handschoenen aan en kregen allemaal een grote vuilniszak voor alle rommel. Hun goede werk werd
beloond met een diploma.

Op pad tijdens de Avondvierdaagse

We doen er alles aan om de kinderen in beweging te brengen, dus wandelden
we eind mei met ouders, kinderen en personeel mee tijdens de Avondvierdaagse in Landgraaf. De routes brachten ons langs verschillende locaties
van KOP/SPL en dus ook bij de Schatgraver. Hier was op donderdag een officiële stempelpost en moedigde KOKKIE de wandelaars enthousiast aan. Ook
medewerkers van KOK/KOP en SPL waren van de partij. Een mooi geslaagd
event met een prijsvraag onderweg over de taal Bargoens. Onze medewerkers
Bonnie Janssen (KOK/KOP) en Lucienne Paffen (SPL) liepen de tocht samen en
zijn met de eerste prijs naar huis gaan.
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Gezellig Gaia Camp

Voor de BSO-kinderen van 7 tot 12 jaar organiseerden we
niet lang daarna - van zaterdag 16 juni tot zondag 17 juni
- het jaarlijkse Gaia Camp. Maar liefst veertig kinderen hebben deelgenomen aan deze actieve, leerzame en vooral
gezellige activiteit.

Modderdag: vies worden mag!

Op woensdag 27 juni hebben de BSO’s een gezamenlijke Modderdag georganiseerd waarbij kliederen, vies worden en vooral
ontdekken verplicht waren. De pedagogisch medewerkers stonden garant voor een uitdagende middag vol activiteiten voor
kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Op vrijdag 29 juni was het vervolgens de beurt aan de peuteropvang en kinderdagverblijven. Op verschillende locaties hebben zij op geheel eigen wijze een draai gegeven aan het thema modder. Voor de kinderen
tot vier jaar werden ook verschillende activiteiten georganiseerd. Op het programma stonden: moddermaskers maken, verven, Blotevoetenpad lopen en modderbaan glijden.

Van rups naar vlinder

In Kindcentrum Steltloper waren de kinderen bezig met het thema Rupsje
Nooitgenoeg. Ze volgden het proces van rups naar vlinder op de voet, door
regelmatig het rupsenhotel dat op de gang stond te bestuderen. We lazen hen
bovendien voor uit specifieke boeken, organiseerden verschillende activiteiten rondom het thema en hebben de inrichting van de lokalen aangepast.

Chillen bij de Chill Club

Ook in 2018 waren weer volop activiteiten voor de Chill Club georganiseerd. Nieuwe partner hierbij is Clip ’n Climb Parkstad
die ons helpen om van de 8-plussers echte klimmers te maken. Op diverse locaties hadden we leuke activiteiten voor de kinderen, zoals kampvuur-technieken leren, knopen leggen en scoutingspellen. Verder waren er diverse activiteiten met onze
vaste partners van Leisuredome (Soccer Arena, Bowlo, Glowgolf, Laser game en Vue). Naast het bowlen, golfen en klimmen
in Dartelome gingen de kids ook naar de Sinterklaasfilm. Het Koempeltje bezocht ook diverse locaties en daagde de kinderen uit om een leerzame gezondheidsquiz te spelen!. De muziekschool bezocht bovendien weer al onze BSO-locaties om
leuke muzikale workshops te geven. Pedagogisch medewerker Dionne gaf de kinderen van kinderdagverblijf Dopi bovendien muziekles met behulp van een kleine piano. Natuurlijk werd alles uit de kast gehaald en ontstond met muziekinstrumentjes een zeer muzikaal Dopi- orkest. Ook bezochten we regulier GaiaZOO en het Continium BSO Reuzefijn, Bombarie
en Vierpuntkom gingen op uitnodiging van Continium naar de opening van de nieuwe spannende tentoonstelling CSI Cold
Case. Kinderen gingen als echte forensische onderzoekers aan de slag om het geheim van de dood van Ötzi de ijsmummie
te ontrafelen. Met deze programmering ontwikkelen we niet alleen de sportieve maar ook de culturele technische talenten
van kinderen. Geen minuut blijft kortom onbenut.

Tandenpoetsen

Als volwassenen weten we hoe belangrijk het is om minimaal twee keer per dag je tanden te
poetsen. Daarom is het ook belangrijk om met kinderen vroeg te beginnen met poetsen. Bij
peuteropvang Rakkertjes hebben we daarom twee assistentes en bij kinderdagverblijf Reuzefijn een tandarts uitgenodigd van de Amalia Kliniek. Zij hebben verteld over het belang van
tandenpoetsen en een les tandenpoetsen gegeven. Als beloning en aanmoediging kregen alle
kinderen een tandenpoetsset.
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Seizoensthema’s

Winter, lente, zomer en herfst. We grijpen de seizoen en bepaalde feestdagen altijd aan om onze locaties om te toveren en
de verbeelding van kinderen te stimuleren. Zo werd het lokaal bij peuteropvang Hummelhof een waar wintersport paradijs.
In de skihut konden de kinderen echte chocomel kopen en betalen met muntjes. Ook konden ze ski’s en snowboards huren
of een skipak aandoen.
Op alle locaties werd aandacht besteed aan Pasen. Bij de kinderdagverblijven en
peuteropvang maakte dit deel uit van het VVE-Speelplezierthema Lente. Pasen
leent zich ook altijd om een ouderactiviteit te organiseren. Zo ging peuteropvang
Hummelhof samen met ouders en kinderen paaseieren zoeken en kwamen bij
kinderdagverblijf Reuzefijn (groot)ouders genieten van een wandeling en lunch.
Bij kindcentrum Steltloper legden de pedagogisch medewerkers tijdens het lentethema de nadruk op het ei, het kuiken en de kip. Ook dit jaar hadden ze weer
een broedmachine op locatie. Op dinsdag 27 maart werden de eerste twee kuikens geboren, die vervolgens met alle liefde door de kinderen werden verzorgd
totdat ze naar de kinderboerderij gingen.
We vierden ook Halloween. Kinderen boden we gedurende een aantal weken een hele specifieke Halloween woordenschat, activiteiten en extra uitjes aan. Bij kinderdagverblijf Kiekeboe wandelden we
in samenwerking met de oudercommissie een Halloween lampjestocht en sloten af met een hapje en
een drankje. Bij kindercentrum Steltloper werd ook in samenwerking met de oudercommissie een heus
Halloweenfeest georganiseerd. Tijdens de speurtocht en het discofeest met frietkar deed groot en klein
mee. Bij Reuzefijn werden de kinderen geschminkt, werd gedanst op griezelige muziek en genoot iedereen van een kopje zelfgemaakte pompoensoep. Hoewel wat later en niet in het kader van Halloween,
organiseerde BSO Vierpuntkom half november ook een heus discofeest. Alle kinderen mochten een
vriendje of vriendinnetje meenemen en ze hebben heerlijk gedanst!
Het einde van het jaar was er natuurlijk oog voor Sinterklaas en Kerstmis. Bij Kindercentrum Steltloper hebben de kinderen - in samenwerking met de basisschool - knapperige pepernoten gebakken en een Sinterklaasverhaal gelezen. Bij
kinderdagverblijf Kiekeboe hebben de kinderen en medewerkers ook genoten van een pepernotenfeest. Natuurlijk kwam
Sinterklaas een bezoekje brengen om de kinderen te verassen. Ook onze medewerkers zijn verwend met een kleine attentie van de Sint. Elke locatie ontving een grote mand gevuld met een Sintmok met koffie, thee en chocolademelk. Uiteraard
ontbrak een gezonde traktatie in de vorm van mandarijnen voorzien van het nieuwe KOP logo niet.

Bij bewegen hoort gezond eten

BSO de Schatgraver zit in de gelijknamige basisschool in Landgraaf (Schaesberg). Basisschool de Schatgraver is De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Deze basisschool houdt onder meer rekening met het bioritme van het kind, gezonde
voeding en beweging. BSO de Schatgraver heeft uiteraard dat concept ook overgenomen en biedt kinderen gezonde voeding te eten en veel water te drinken aan. Binnen de gezellig ingerichte BSO De Schatgraver hebben we veel mogelijkheden
gecreëerd. Naast de vele activiteiten binnen, buiten of op een andere locatie, staat buitenspelen iedere dag op de planning. De kinderen kunnen in de kinderkeuken van de basisschool bovendien een lekkere gezonde maaltijd klaarmaken of
heerlijk sporten in de gymzaal. Een gezellig spel doen met BSO-vrienden of lekker ravotten op het speelplein met klimrek,
pannakooi en grote glijbaan behoren ook altijd tot opties.
Uit onderzoek blijkt dat regelmatig onbekende groentesoorten proeven op de kinderopvang ervoor zorgt dat kinderen
meer groenten eten. Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen maten op vier kinderdagverblijven hoeveel kinderen aten van pompoen, courgette en rettich. Vervolgens kregen de kinderen op twee locaties vijf maanden lang herhaaldelijk deze drie groentesoorten aangeboden tijdens een snackmoment in de middag. Elke groentesoort werd op twee
verschillende manieren aangeboden. Toen bij alle vier de locaties werd gemeten hoeveel de kinderen aten van de groentesoorten, bleek dat de kinderen die herhaald geproefd hadden circa 15 gram meer pompoen aten (van 20 naar 35 gram)
en ruim dubbel zoveel rettich aten (10 naar 25 gram) als de kinderen die niet herhaaldelijk hadden geproefd. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat het regelmatig proeven van onbekende groentesoorten helpt om de consumptie te verhogen. Meer onderzoek is gewenst, want de Nederlandse peuter eet gemiddeld maar 38 gram groente per dag, terwijl de
dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 50-100 gram groente is.
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Afsluiting van de zomer

In de laatste week van de zomervakantie organiseerden we weer het BSO-zomerkamp.
Helaas werkte het weer die week net niet mee, maar toch waren maar liefst veertien
kinderen in de leeftijd 4-6 jaar en twintig kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar erbij. De
kinderen hebben verschillende kampactiviteiten gedaan en na-tuurlijk ontbrak het
gezellig samen zijn rond het kampvuur niet. Onvergetelijke dagen!

Buiten slapen. Beter slapen.

Buiten slapen. Beter slapen.
Van al dat spelen worden kinderen moe. Slapen - ook overdag - is dan ook geen overbodige luxe. Even bijtanken en dromen. Op een paar locaties - buitenlocatie Kiekeboe en kinderdagverblijven Steltloper en Reuzefijn - doen we dat slapen in het
voorjaar en in de zomer ook buiten. De redenen daarvoor zijn legio. Want hoewel de zomer bijna ten einde is, is het toch
goed mogelijk dat we nog een paar warme nazomerse dagen krijgen en het binnenshuis benauwd is. Ook voor kinderen is
dat onprettig. Warme slaapkamertjes, die moeilijk gelucht kunnen worden, waar de kleintjes moeite hebben om in slaap te
vallen en bezweet weer wakker worden. Een goede oplossing is dan om het kindje, in ieder geval overdag, buiten te laten
slapen. Waarom?
– Kinderen slapen beter.
– Kinderen slapen na buiten slapen ook ’s nachts beter.
– Ze slapen langer en worden vrolijker wakker
– En kinderen bouwen een betere weerstand op tegen ziekten.
Omdat de vraag naar buitenslapen bij KOK/KOP groter is dan ons aanbod kochten we voor buitenlocatie Kiekeboe in de
maand juni een extra dubbel buitenbed.

Samen praten en lezen

Kleuters die goed kunnen praten, worden minder snel afgewezen in een groep. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Femke
van der Wilt aan de Vrije Universiteit. Haar advies is dan ook: besteed in de kleuterklas meer aandacht aan mondelinge
taalvaardigheid en doe dat vooral door de inzet van groepsactiviteiten. Van der Wilt laat in haar onderzoek zien dat betekenisvolle gesprekken tussen klasgenoten belangrijk zijn voor de sociaal-cognitieve ontwikkeling van kinderen.
De taalvaardigheid van kinderen bepaalt niet alleen hun positie in de groep zoals het onderzoek van Van der Wilt laat zien.
Voorlezen en praten met peuters helpt tevens hun intelligentie en denkvermogen te vergroten. Dat effect is zelfs tien jaar
later nog zichtbaar, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Jongeren met wie als peuter al veel gesprekken werden gevoerd, presteerden beter op IQ-testen tijdens hun middelbare schoolperiode. Onderzoeker Jill Gilkerson zegt daarover in Pediatrics:
“Ouders moeten het belang weten van communiceren met kinderen die erg jong zijn en nog niet kunnen praten. Hoe meer
interactie, hoe beter.” Dat geldt ook voor professionele opvoeders. Het maakt daarbij niet uit of het kind reageert met echte
woorden. Belangrijker is dat het kind de kans krijgt óm te reageren. (Bron: website Healthday, september 2018).
Ook bij KOK/KOP besteden we veel aandacht aan taalvaardigheid en interactie met onze kleine klanten. Zo sloten we dan
ook van 24 januari tot 3 februari aan bij de Nationale Voorleesdagen. Er werden diverse gasten, zoals ouders en grootouders, uitgenodigd om voor te komen lezen. Bij de peuteropvang locaties kwamen wethouders voorlezen uit het boek: Sst!
De tijger slaapt van Britta Teckentrup. Ook schooldirecteuren sloten hierbij aan en peuteropvang Hummelhof nodigde ook
de jongste kleuters uit om naar het verhaal te komen luisteren. Bij BSO Steltloper las een Walking Footballer van Roda JC
voor uit het boek: De wereld van de Gorgels van Jochem Meijer. Ook de overige BSO’s en kinderdagverblijven kregen een
boek om voor te lezen.
Zes locaties van KOK/KOP grepen de week van de Alfabetisering aan om wederom een aantal mensen uit te nodigen te komen voorlezen. Vanuit Roda JC Midden in de Maatschappij kwam Roel Brouwers en de Rabobank stuurde Lilian Ploemen
en Chantal Janssen. Alle locaties gaven in die week extra aandacht aan taal. Voor medewerkers is bijvoorbeeld in samenwerking met Relim de workshop ‘Herkennen, signaleren en doorverwijzen’ georganiseerd in HuB.Bibliotheek in Kerkrade.
Na de workshop vond een rondleiding plaats in het Taalhuis. De rondleiding liet medewerkers zien waar laaggeletterden
terecht kunnen voor eventuele taallessen of om taalvaardiger te worden.
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Kinderboekenweek

In de Kinderboekenweek van 3 tot en met 14 oktober hebben we op alle locaties extra aandacht geschonken aan voorlezen.
We nodigden ook nu weer gasten uit om voor te lezen, zoals de wethouders Schlangen, Weijers, Wiermans en Schneider.
Ook directeur Jolanda Rikers las voor bij kinderdagverblijf Reuzefijn. Alle locaties ontvingen bovendien weer een nieuw
voorleesboek.
We blijven ouders ook steeds wijzen op het leesbevorderingsprogramma BoekStart voor baby’s. Inmiddels is landelijk bijna
tweederde van de ouders met een lagere sociaaleconomische status meer gaan voorlezen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Kantar Public, in opdracht van Kunst van Lezen. Ouders krijgen, meestal via het consultatiebureau, een soort
tegoedbon mee wanneer hun baby drie maanden oud is. Met de bon kunnen ze bij de bibliotheek een koffertje ophalen
met voorleesboekjes, informatie over voorlezen en voorleestips. Ouders kunnen hun baby meteen gratis lid maken van de
bibliotheek.

Aanpakken van Taalontwikkelingsstoornis

Ondanks dat in Nederland veel aandacht wordt besteed aan taalontwikkeling, zijn er nog altijd kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zij hebben vaak grote moeite met praten of het begrijpen van taal en dat beïnvloedt de hele
ontwikkeling van het kind. Ongeveer vijf procent van alle kinderen heeft een TOS. Niet alle kinderen met TOS hebben echter specialistische behandeling nodig. Is het wel nodig, dan is het zaak zo vroeg mogelijk te starten om te voorkomen dat
achterstanden op het gebied van leren en andere ontwikkelingsgebieden groter worden. Vroegbehandeling moet ervoor
zorgen dat communiceren weer leuk wordt, frustraties afnemen en peuters en kleuters zo goed mogelijk kunnen doorstromen naar onderwijs en/of zorg.
Omdat taal zo ongelooflijk belangrijk is voor kinderen en hun toekomst kunnen sinds 3 september 2018 jonge kinderen (1,5
tot 4 jaar) met een TOS nu ook in Kerkrade naar een behandelgroep van onze partner Kentalis. Deze nieuwe groep is gevestigd in basisschool De Schakel. Sommige kinderen gingen al langer naar een behandelgroep in Hoensbroek. Nu kunnen
zij fijn dichterbij huis naar de groep. De peutergroep in Kerkrade bestaat uit ongeveer zeven kinderen. De kinderen komen
vier keer per week van 9.00 tot 14.00 uur naar de behandelgroep. In de groep wordt door een logopedist en een pedagoog
met behulp van de methode “Jules voor TOS” gewerkt aan de taalontwikkeling en taalvaardigheden van de kinderen. Ook
individuele logopedie is onderdeel van het behandelprogramma en indien nodig kan aanvullend fysiotherapie worden
geboden. Spelenderwijs leren de kinderen beter communiceren met leeftijdgenootjes, ouders en anderen. Kentalis creëert
een omgeving die veilig, inzichtelijk, motiverend en toegankelijk is, en waarin het plezier in communiceren voorop staat.
Kentalis werkt in haar programma nauw samen met haar ketenpartners én deelt samen kennis met anderen, zoals logopedisten en professionals van wijkteams, kinderdagverblijven zoals KOK/KOP, peuteropvang, consultatiebureaus en onderwijs- en zorginstellingen. Ze geven voorlichting over wat een TOS is, het signaleren van een TOS en over wat het betekent
om een TOS te hebben voor het kind en het gezin. Bij vroegbehandeling richten ze zich ook actief op de ouders. Ze ondersteunen hen bij het omgaan met de TOS van hun kind. Een team van deskundigen werkt samen met de ouders. Zij helpen
ouders om te begrijpen wat het betekent dat hun kind een TOS heeft en ook leren ze hen om hun communicatie beter af te
stemmen op hun kind. Afhankelijk van de vragen en behoeften van ouders worden diverse cursussen aangeboden.
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Metamorfose

In de zomervakantie heeft een metamorfose plaatsgevonden bij peuteropvang en BSO Spoorzoeker. De ruimte was niet
aantrekkelijk ingericht en dus hebben de pedagogisch medewerkers flink ingegrepen. In de herfstvakantie werd de ruimte
verder aangepakt, en werden enkele muren geverfd en werd een krijt- magneetbord aan de achterkant van een grote kast
gehangen.

BSO: ook na school fijn bezig

Vanwege de drukte tijdens vakanties in 2018 zijn er per vakantie BSO nog maar twee locaties samengevoegd (voorheen
drie). BSO Vierpuntkom werkt sinds zomervakantie samen met BSO Schatgraver. BSO Reuzefijn bood vakantieopvang op
eigen locatie aan, waarbij ze voor activiteiten ook gebruik maken van de dependance in basisschool de Diabolo. Op basis
van ontvangen reacties van kinderen en ouders, maar ook medewerkers, een goede zet.
Aan zon en warmte was geen gebrek deze zomervakantie. Bij de BSO’s stonden dagelijks diverse activiteiten op het programma, maar door de bijzonder warme weeromstandigheden moesten onze inventieve medewerkers soms wel het programma omgooien of aanpassen. Verschillende locaties zochten dan ook regelmatig verkoeling door het houden van spetterende waterspelletjes, zwembadjes op te zetten en waterijsjes te eten.
BSO Spoorzoeker bracht een bezoek aan zorgcentrum Heiveld. Deze keer
stond samen knutselen op het programma onder genot natuurlijk van een
heerlijk glaasje sap en een kommetje chips. BSO Steltloper sloot de warme
zomer af met een heus strand- en slaapfeest voor 33 kinderen. Er werden
verschillende optredens opgevoerd op basis van het liedje “Zoutelanden”,
de kinderen speelden verschillende spellen en beleefden zo een onvergetelijke avond en nacht. ’s Morgens werd uiteraard gezamenlijk ontbeten
en opgeruimd.

Cupcakes te koop

We denken niet alleen na over wat wij voor onszelf kunnen doen, maar kijken ook verder naar de wereld. Op 25 oktober
zette BSO Reuzefijn zich dan ook in voor kinderen in Kenia. Zij deden mee aan “Aan de Bakdag” georganiseerd door SOS
Kinderdorpen en Dr. Oetker. Door “Aan de Bakdag cupcakes” te verkopen en de opbrengst te doneren, steunden ze andere
kinderen uit het SOS Kinderdorp in Meru, Kenia. Dr. Oetker boodt voor deze dag gratis bakpakketten aan.

4. Metveel plezier en energie werken
Doelstelling 3 KOK/KOP verbetert de kwaliteit van haar personeel & management

Investeerden we al flink in opleidingen voor ons personeel, in 2018 deden we er nog een schepje bovenop. Dankzij continue impulsen in ontwikkeling en samenwerking kunnen we kwaliteit bieden en garanderen in ons aanbod en blijft ons
werk ook de uitdaging behouden die het verdient.

Akkoord over nieuwe CAO Kinderopvang

Werkgeversorganisaties en vakbonden bereikten overeenstemming over een nieuwe cao Kinderopvang. Hierin is onder
andere een ondergrens van 37,5 uren per jaar opgenomen voor het aantal niet-groepsgebonden uren per pedagogisch
medewerker. Kinderopvangmedewerkers ontvingen in juli een eenmalige uitkering van € 185 op basis van een fulltime
werkweek. Daarnaast krijgen ze in twee jaar tijd een structurele loonsverhoging van 5,25%. Die bestaat uit een loonsverhoging van 2,25% op 1 juli 2018 en één van 3% op 1 januari 2019. Een grote verandering is ook de flexibele inzetbaarheid
van werknemers. Uit eerder onderzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties bleek dat pedagogisch medewerkers
veel meer dagen beschikbaar moesten zijn dan in hun contract was vastgelegd. Dit leidde tot gevoelens van onzekerheid
en stress bij werknemers. In de nieuwe cao is daarom afgesproken dat werknemers maximaal één dag extra beschikbaar
hoeven te zijn naast hun contractueel vastgelegde werkdagen.
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De cao’s Kinderopvang en Sociaal Werk (waar het peuterspeelzaalwerk soms nog onder valt) kenden nog een andere wijziging. Deze had vooral betrekking op de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers. Cao-partijen deden al eerder een voorstel voor een gemoderniseerde diplomalijst, omdat in de lijst opleidingen stonden die al lang niet meer bestonden en inhoudelijk ook niet aansloten bij de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch medewerker. Voor de BSO is de
lijst met opleidingen uitgebreid. Deze veranderingen hebben overigens geen gevolgen voor pedagogisch medewerkers
die al in dienst zijn. De aanpassingen hebben ook geen wezenlijke gevolgen voor ons beleid ten aanzien van opleidingen
voor medewerkers. Elk jaar weer zetten we namelijk stevig in op ontwikkeling en bieden onze medewerkers een keur aan
opleidingen en trainingen aan.

In welke opleidingen investeerden we?

De wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verplicht onder meer dat uiterlijk 2023 medewerkers
van de babygroepen opgeleid zijn tot Babyspecialist. Twaalf medewerkers zijn in 2018 gestart met
de opleiding, die doorloopt tot en met maart 2019. Twee andere medewerkers hadden al eerder
de e-learning opleiding voltooid. Komende jaren worden de resterende medewerkers opgeleid. De
opleiding vergroot en verdiept kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerk(st)ers, geeft hen
handvatten om voor baby’s in de kinderopvang iets bijzonders te kunnen betekenen en inspireert hen
om zichzelf te blijven ontwikkelen.
Ook wordt vanuit de wet IKK pedagogische coaching per januari 2019 verplicht in de kinderopvang. Daarom zijn vier van
de zes managers van KOK/KOP/SPL in augustus gestart met de opleiding hiervoor. Tijdens de opleiding leren de managers
hoe ze medewerkers kunnen motiveren, inspireren en begeleiden. Daarnaast krijgen ze zicht op hoe ze als teamcoach hun
team kunnen versterken met als doel samen het verschil te maken voor kinderen, ouders en collega’s. Deze training sluit
naadloos aan op de nieuwe IKK wet, die stelt dat iedere medewerker recht heeft op een coach. Onze collega’s hebben in
december hun diploma gehaald.
Onze locatiemanagers hebben bovendien de training Speelplezier Begeleider afgesloten en in mei hun certificaat gekregen.
Een locatiemanager ontving ook nog haar HBO-managementdiploma. Hiermee zijn alle locatiemanagers HBO geschoold.
Eind september volgde een locatiemanager de tweedaagse Train de Trainer opleiding Een gezonde Start. In het voorjaar
hebben twee medewerkers dezelfde opleiding gevolgd. Zij kunnen nu onze medewerkers begeleiden en coachen met betrekking tot gezonde voeding en gezond bewegen in de kinderopvang.
Twee managers hebben samen deelgenomen aan een studiereis naar Hamburg. Hamburg is zeer vooruitstrevend in het
opvangen van vluchtelingen, begeleiden van achterstandsgezinnen en de daarbij behorende problematiek. De managers
hebben nieuwe inspiratie opgedaan wat betreft het activeren van zelfstandigheid van kinderen bij activiteiten en over het
gebruik en dus re-design van vooral de tuinen. Deze nieuwe ideeën kunnen in de nieuwe strategie van 2019-2022 worden
meegenomen, hoewel we natuurlijk de toch wel andere Nederlandse richtlijnen en normen tijdens GGD-inspecties voor
ogen moeten houden.
Om het onderwijs beter te leren begrijpen en versterken, zullen twee locatiemanagers volgend jaar de leergang Directeur
Integraal KindCentrum gaan volgen.
Op 23 januari en 6 februari bood Kentalis de workshop ‘Nederlands ondersteund met gebaren’ aan. Deze workshop maakt
communicatie visueel helder. Zesentwinting medewerkers van KOK/KOP en twee medewerkers van SPL woonden de workshop bij. Op zorglocatie Steltloper vinden steeds vaker moeilijke gesprekken met ouders plaats. Om aan de wensen en
behoefte van medewerkers tegemoet te komen en hen hierin te ondersteunen heeft KOK/
KOP een aparte training georganiseerd met rollenspelen. Hierin werden medewerkers
uitgedaagd om samen tot een goed resultaat te komen met de ouders, doelgericht te zijn,
maar ook open te staan voor dialoog. Uitgangspunt in elk gesprek moet zijn: hoe komen
we tot de beste oplossing voor het kind. Tijdens de training is ook ingezoomd op eventuele
incidenten die kunnen ontstaan en hoe je dit kunt voorkomen door een positieve draai aan
een gesprek te geven.
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Vijf medewerkers van KOK/KOP/ en twee van SPL hebben het certificaat ‘Beter omgaan met kinderen’ behaald. Deze 10 maanden durende training stond in het teken van interactie met kinderen
en taal.
In juli behaalde vervolgens een medewerker van de Spoorzoeker haar Duits B2 diploma. Na de
zomervakantie startten we dan ook met de tweetalige BSO.
Achttien medewerkers van KOK/KOP en SPL kregen op 14 juni hun Speelplezier certificaat. Op
korte termijn bieden we medewerkers die het VVE Piramide certificaat al hebben, de Verkorte VVE
Speelplezier opleiding aan. Medewerkers op locaties waar nog geen Triple P-medewerker is, krijgen ook een extra training. Triple P - dat staat voor Positive Parenting Program - zet in op een positieve opvoedingsondersteuning voor ouders en
is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen van 0-16 jaar te
voorkomen door ouders opvoedvaardigheden te leren.
Omdat steeds meer kinderen met opvallend gedrag naar de opvang komen, hebben twintig medewerkers van KOK/KOP/
SPL in september twee dagdelen de training Kinderen met opvallend gedrag gevolgd. De training biedt hen handvatten,
werkvormen en materialen om kinderen met ander of opvallend gedrag te helpen. In oktober start de tweede groep met
nog eens twintig medewerkers aan deze training.

Van elkaar leren

In april hadden we weer een praktijkbeoordelaarsoverleg. Negen praktijkbeoordelaars van KOK/KOP komen twee keer per
jaar bij elkaar om praktijkvoorbeelden met elkaar te bespreken die betrekking hebben op het begeleiden van de stagiaires.
In datzelfde overleg wordt er ook naar gestreefd om werk zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat we KOK/KOP
breed hetzelfde werken. Vanaf oktober sloten voor het eerst ook de praktijkbeoordelaars van SPL aan.

Extra aandacht voor kindermishandeling

Geen gemakkelijk onderwerp, maar wel een onderwerp dat we bespreekbaar moeten blijven maken. De gevolgen van huiselijk geweld zijn voor kinderen namelijk veel ernstiger dan gedacht. Ook het geweld zelf is veel heftiger dan tot nu toe werd
aangenomen. Dit schrijft het Verwey-Jonker Instituut naar aanleiding van eigen onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat in
gezinnen die zijn aangemeld bij Veilig Thuis vanwege partnergeweld en kindermishandeling veelvuldig geweld wordt gebruikt: per gezin gemiddeld 71 geweldsincidenten per jaar. Het gaat daarbij om partnergeweld, maar ook om direct geweld
tegen kinderen. In meer dan de helft van de gezinnen zijn de kinderen zowel getuige van het geweld tussen hun ouders als
zelf slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing.
De gevolgen van het huiselijk geweld zijn ernstig. Vier op de tien kinderen kampt met traumatische klachten en een deel
van de kinderen heeft het post-traumatisch stresssyndroom en/of heeft last van een depressie of angsten. De kinderen uit
de onderzochte gezinnen reageren emotioneel aanzienlijk onveiliger op conflicten tussen ouders. Ze lijken vaker bang of
verdrietig of uiten zich door te schreeuwen, slaan of schoppen. Ze proberen te troosten in conflicten of blijven er juist bij
uit de buurt. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat kindermishandeling negatieve gevolgen heeft voor de hechting
tussen ouder en kind. Verder blijken veel ouders uit de onderzochte gezinnen zelf een jeugdtrauma te hebben meegemaakt
of te zijn opgegroeid in een gezin waar sprake was van partnergeweld. Armoede, werkeloosheid en alcoholgebruik spelen
vaak een rol bij het huiselijk geweld. Voor ons is dit een belangrijk thema. We hebben dan ook tijdens de Week tegen de
Kindermishandeling - van 19 tot en met 25 november - informatie aan ouders en medewerkers uitgedeeld over Stop Kindermishandeling. Op alle locatie hingen posters met een oproep te strijden tegen kindermishandeling en op Facebook
plaatsten we een filmpje om aandacht te vragen hiervoor.
Via e-learning is bovendien op elke locatie een medewerker geschoold in het werken met de Meldcode kindermishandeling
en huiselijk geweld. Naast de vijf stappen uit de Meldcode werd ook ingegaan op achtergronden hoe kindermishandeling
kan ontstaan en welke gevolgen dit kan hebben, welke signalen op mishandeling kunnen wijzen en hoe hiermee om te
gaan.
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Proeve van bekwaamheid

Helaas heeft KOK/KOP de jaarlijkse HKZ-kwaliteitsaudit niet behaald. Het bedrijfsrisicoprofiel was onvoldoende SMART
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgeboden) We werken momenteel een eigen kwaliteitstsysteem uit,
dat meer aansluit bij de relevante bedrijfsprocessen en minder werkdruk veroorzaakt.
In 2018 vonden drieëntwintig onaangekondigde GGD-inspecties plaats en die zijn allemaal naar tevredenheid afgehandeld. Ook zijn de wettelijke IKK-maatregelen doorgevoerd. We hebben nu een veiligheids- en gezondheidsbeleid en een
mentor voor elk kind op locatie. Tevens zijn het 3 uursbeleid en de 2-3 vaste medewerkers in de babygroep gerealiseerd.
Aansluitend hieraan organiseerden we de opleiding Kinder EHBO en volgden twee managers een training voor de nieuwe
risicomonitor.
Elk kwartaal meten we –middels de Verbetermeter- de voor ons waardevolle meningen van ouders over de opvang van hun
kind(eren). We begonnen en eindigden het jaar 2018 met een rapportcijfer van 8,1. In het 3e kwartaal steeg de uitkomst
even naar 8.2 . De beste locaties werden extra in het zonnetje gezet.

KDV Kiekeboe

BSO Vierpuntkom

Centraal Bureau

POV Woelwaters dependance
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Onze strategie voor 2019-2022

Tijdens een de personeelsbijeenkomst met medewerkers van KOK/KOP en SPL op 13 juni in de HUB in Kerkrade werd het
nieuwe strategische plan 2019-2022 besproken. Niet alleen medewerkers, stakeholders en partners zijn betrokken bij het
nieuwe strategische plan, ook de kinderen kregen een stem in de voorbereiding. Door het gesprek aan te gaan met alle betrokken partijen waren we in staat een goed plan te maken, optimaal aan te sluiten bij wensen en behoeften en bovendien
ook mee te gaan met de tijd.

Samen vieren

Drie medewerkers vierden in 2018 hun 12,5-jarig dienstjubileum. Zowel Miriam
de Groot (medewerker P&O) als locatiemanager Wendy Kempener en Sandra
Blasco zetten we dus in het zonnetje.
Op 23 juni hielden we het jaarlijkse personeelsuitje en gingen we onderling de
strijd aan tijdens een gezellige en teamversterkende Walking Dinner Kwizz.
Half december hebben alle medewerkers van KOK/KOP en SPL samen het jaar afgesloten onder het genot van een hapje
en een drankje. Tijdens deze avond stond ook de aankomende fusie van de organisaties centraal. In het kader van ontdek
je talent én dat van je collega zijn medewerkers creatief aan de slag gegaan. De dag liet de diversiteit in de teams zien en
speelde in op hoe je nog meer met en van elkaars kwaliteiten kunt profiteren. We hebben onze pedagogisch medewerkers
bovendien in het zonnetje gezet voor de inzet van afgelopen jaar en getoost op een nog sterkere organisatie Kinder Opvang
Parkstad.

5. OUDERS EN KINDEREN VERBINDEN
Doelstelling 4 KOK/KOP optimaliseert verbinding met ouders en kinderen

We hechten veel belang aan de input van met ouders en onze kinderen. Hun adviezen bieden ons nieuwe perspectieven
en motiveren ons om ons eigen beleid kritisch tegen het licht te houden. Naast beleidszaken vinden we het bovendien
belangrijk om ouders te betrekken bij onze activiteiten. Niet alleen ter ontspanning, maar juist ook om van elkaar te leren
en ook om andere ouders te laten zien wat de meerwaarde is van kinderopvang.

Kinderopvang is voor iedereen betaalbaar

Veelal bestaat er een verkeerd beeld van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van kinderopvang. Zo denken veel ouders dat kinderopvang duur
is, terwijl ze er geen gebruik van maken. En ouders die wel gebruikmaken van
kinderopvang, ervaren dit vaak als veel positiever dan ze vooraf hadden gedacht. Dit zijn een paar opvallende resultaten uit het onderzoek “Kijk op kinderopvang”, uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Uit dit
onderzoek blijkt dat hoe minder ouders verdienen, hoe positiever ze zijn over
de betaalbaarheid. Dat is te verklaren doordat deze groep ouders meer kinderopvangtoeslag ontvangt dan ouders met een hoger inkomen.
De groep ouders die geen gebruikmaakt van kinderopvang, zijn het negatiefst
over de betaalbaarheid en zelfs de veiligheid van opvang. Onderzoekers Anne
Roeters en Freek Bucx denken dat deze ouders wellicht geen goed zicht hebben op de daadwerkelijke kosten van en de
gang van zaken bij kinderopvangorganisaties. Ook voor ons valt hier nog werk te verrichten. We weten dat onze bestaande
klanten zeer positief zijn over KOK/KOP, maar moeten dat ook extern nog beter gaan overbrengen. Vandaar dat ons promotieteam dan ook in 2018 actief aanwezig was bij onder andere Zommersjpass, Terwinseler straatmarkt, Jeetemarkt en
Pinksterbraderie in Kerkrade, Zomerfestival in Lauradorp Landgraaf, de Jaarmarkt in Landgraaf en de Kidsmarkt in het
Burgerhoes in Landgraaf. In november hebben ze geflyerd bij de Zorgbeurs Parkstad.
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Kinderen aan het woord

Ook dit jaar hebben de bestuurder en een locatiemanager ieder
kwartaal samengezeten met de kinderwethouders,de officiële vertegenwoordigers van de BSO’s. Er werd vooral besproken wat de kinderen
graag anders zouden willen zien en welke ideeën ze hebben ter aanvulling van het huidige BSO-aanbod. Ook hun mening over activiteiten
en de invulling van de vakantieprogramma’s wordt altijd tijdens deze
bijzondere vergaderingen gepeild. Kinderparticipatie is voor KOK/KOP
van essentieel belang om de wensen en behoeften van haar klantjes te
kunnen meten en af te stemmen. Daarbij blijft het niet alleen bij overleggen. Afgelopen jaar zijn verschillende zaken concreet uitgevoerd,
zoals bijvoorbeeld een fotoshoot met de nieuwe kinderwethouders,
een gratis 10+ kamp in de Ardennen, toffe ideeën voor vakantie-uitjes,
Bobbejaanland voor alle kinderen inclusief een ouder als begeleider, de aanschaf van een aantal gezelschapsspellen, het
aankopen van verschillende materialen en het maken van een dvd uitleenbox.

Goede start van het jaar

Zowel BSO Vierpuntkom als kindercentrum Reuzefijn organiseerden in samenwerking met de oudercommissie goedbezochte nieuwjaarsborrels. Ouders en medewerkers konden onder het genot van zelfgemaakte hapjes ongedwongen een
praatje maken en elkaar beter leren kennen.

Samenspraak en overleg

Tijdens het centrale overleg op 24 mei en 22 oktober spraken de voorzitters van de oudercommissies samen met onze
bestuurder en locatiemanager. In het voorjaar zijn de jaar- en beleidsstukken van de organisaties besproken. In het najaar
is vooral het nieuwe strategische plan en het jaarplan aan de orde gekomen. Bij dit overleg is ook de Raad van Toezicht
aangesloten.

Samen opvoeden

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Niet alleen ons personeel scholen we daarom
in EHBO, maar we bieden ook ouders lessen aan, zodat ze hun kinderen de juiste
zorg kunnen bieden als ze zich bezeren. In samenwerking met de oudercommissies hebben we in 2018 “EHBO voor kinderen” voor ouders georganiseerd. Omdat
er zoveel belangstelling was, hebben we uiteindelijk de training voor drie groepen
opgezet. De eerste groep ging in september van start, de tweede in oktober en de derde volgde in november de training.
De training werd door de organisatie Let us train you gegeven, die ervaring heeft in het samenwerken met kinderopvangorganisaties.
Daarnaast hebben we in de week van de opvoeding een workshop dag georganiseerd voor ouders. Let us train you heeft
een workshop kinder EHBO gegeven, Linda Frijns van gemeente Brunssum heeft een workshop Social Media gebruik bij
kinderen aangeboden. Verder was er nog de workshop Mondgezondheid en Gezonde Voeding, aangeboden door Dunja
Haan, tandarts Bettina Wiersma, diëtiste. Tijdens deze workshopdag konden ouder gebruik maken van onze vertrouwde
opvang, zodat ze in alle rust de gegeven workshops konden volgen. Tijdens de ouderworkshops op 6 oktober hebben in
totaal 50 ouders deelgenomen.

Zomer inluiden en afsluiten

Verbinding tussen ouder, kind en kinderopvangmedewerkers is belangrijk. Die verbinding leggen we regelmatig door met
elkaar te praten over hoe het gaat, maar ook door samen activiteiten te organiseren en samen te ontspannen. Er is geen
betere manier om elkaar te leren kennen, te leren waarderen en de band te versterken, dan een goed feest. Daarom organiseerden ook afgelopen jaar weer diverse locaties zomerfeesten en speciale uitstapjes; om de vakantie in te luiden en om de
vakantie af te sluiten en het nieuwe schooljaar feestelijk te starten.
Met de zomervakantie voor de deur werden ouders en kinderen van BSO Vier-puntkom en peuteropvang Hummelhof uitgenodigd voor een gezamenlijke BBQ om het schooljaar af te sluiten. Na de BBQ gingen de ouders naar huis en bleven
de kinderen van de BSO op de locatie slapen. Bij BSO Reuzefijn bleven de 4-6 jarige kinderen op 1 juni al overnachten.
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Zij werden na een knutselactiviteit getrakteerd op een heuse bioscoop in de relaxruimte. Na een korte nacht stond vervolgens een uitgebreid ontbijt voor hen
klaar.
Kinderdagverblijf en BSO Springplank organiseerden op 6 juli een zomerfeest
voor ouders en kinderen. Er was, dankzij studio Helenbrand, een groot springkussen en swingende dansmuziek en de Plus Treebeek zorgde voor bijzonder
lekkere hapjes; van gezonde snoeptomaatjes en komkommers tot smakelijke
hamburgers en broodjes frikandel. Ook op Kiekeboe werd een Zomerfeest georganiseerd. Op zondag 2 september kwamen maar liefst 150 ouders kinderen
en medewerkers naar de locatie om het zomerseizoen af te sluiten. In samenwerking met de oudercommissie werden verschillende activiteiten en uiteraard hapjes en drankjes aangeboden. De weergoden waren ons goed gezind en
bevorderden de informele ontmoetingen en contacten tussen medewerkers en
ouders. Intussen genoten de kinderen van de mooie tuin, het springkussen, de
schminkpartij en het samen spelen.
Zevenenveertig kinderdagverblijf en peuteropvang kinderen bezochten samen met achtenvijftig ouders op 7 juli Wildpark
Gangelt en genoten van een prachtige dag. Volgend jaar staat dit zeker weer op de kalender. Bij peuteropvang Steltloper zijn de kinderen en hun ouders een dag in Schutterspark geweest en werd op de laatste schooldag een Meester- en
Juffendag georganiseerd waarbij alle verjaardagen van alle meesters en juffen werden gevierd. Dubbel feest dus. Ook BSO
Vierpuntkom organiseerde - al eerder in het jaar op 25 mei - de jaarlijkse Meester- en Juffendag voor leerkrachten van basisschool de Veldhof en de Schatkist.
Dat ouders graag hun kinderen bij ons onderbrengen, maar het ook fijn vinden zelf betrokken te zijn bij activiteiten, merkten we ook dit jaar weer toen we met alle BSO-kinderen
op stap gingen naar Bobbejaanland. Op vrijdag 13 juli vertrokken maar liefst 183 ouders,
kinderen en medewerkers vanuit Bombarie richting Kasterlee en hebben samen een fantastische dag gehad voor de vakantie startte.
Bij peuteropvang Woelwaters vierden alle kinderen, met broers/zussen, ouders en opa’s en
oma’s een zomerfeest om samen de zomervakantie in te luiden. Woelwaters sloot de dag
bijzonder af met het vrijlaten van de vlinders, die de kinderen tijdens hun project Rupsje
Nooitgenoeg hadden zien groeien.

Opa en oma dagen

Jaarlijks organiseren de kinderdagverblijven van KOK/KOP de inmiddels
beroemde Opa en Oma dagen. De pedagogisch medewerkers geven de grootouders dan een kijkje in onze keukens. We draaien gewone dagprogramma’s,
zodat de opa’s en oma’s kunnen zien wat hun kleinkinderen aan verschillende
activiteiten krijgen aangeboden. Het zijn altijd weer kleine feestjes deze dagen.
Zowel voor de kinderen, hun grootouders als voor ons.
Kinderdagverblijf Steltloper organiseerde overigens een opa- en oma dag
met beweeglessen. Jong en oud, klein en groot werden gemotiveerd om buitenshuis gezond te bewegen en kregen na een sportieve ochtend een gezonde
snack.

Ouderparticipatie

Meerdere locaties hebben uitjes georganiseerd voor ouders en kinderen naar de Schaapskooi in Epen. De kinderen kregen
een educatieve ochtend of middag aangeboden en konden een kijkje nemen bij de verzorging van de schapen, mochten
helpen met het geven van een flesje melk of gewoon een kijkje nemen op de boerderij. Dankzij de ouders konden de kinderen genieten van een goed verzorgde picknick en werd de middag afgesloten in de speeltuin.
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Van piraat tot politie

Tijdens de Beroepenweek hebben verschillende bezoekers kinderen op een speelse manier uitleg gegeven over uiteenlopende beroepen. Ouders, grootouders en bekenden kwamen iets vertellen over hun dagelijkse werkzaamheden. Bij kinderdagverblijf Kiekeboe kwamen zelfs de brandweer, de politie, een boer en een mondhygiëniste op bezoek.

Multi Culti week

Begin november was bij Kindcentrum Steltloper de Multi Culti week. Doel van deze week is het leggen van verbinding
tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers. De week is inmiddels een heuse traditie, die niemand meer wilt
missen! Er worden traditionele gerechten uit verschillende landen gekookt en aangeboden aan alle ouders. Elke keer weer
hebben we een heus buffet waarbij alle smaken en verschillende specerijen vanuit de hele wereld in specifieke gerechten
worden verwerkt en aangeboden. Een genot voor de innerlijke mens! Dit jaar hadden we onder anderen gerechten uit
Somalië, Duitsland, Turkije, Syrië, Marokko en Nederland. Het samen koken en eten zette aan tot mooie gesprekken en
contactmomenten.

6. Kleine vooruitblik 2019
Gebruik kinderopvang neemt toe

De afgelopen jaren heeft KOK/KOP verschillende onderhoudswerkzaamheden op diverse locaties uitgevoerd. Met kleine
aanpassingen gaf iedereen een eigen draai aan zijn of haar locatie. Het heeft echter de uniforme uitstraling en werkwijze
niet geholpen. Omdat we in de afgelopen jaren een reserve hebben opgebouwd voor renovaties, zullen we in 2019 in onze
locaties gaan investeren (zowel binnen als buiten), zodat iedereen zich weer thuis gaat voelen. Dit gebeurt onder supervisie van Architectenbureau Frencken Scholl, die onder meer de inrichtingen van Steltloper en Spoorzoeker hebben ontworpen. Frencken Scholl ontwikkelt eerst een blauwdruk voor de inrichting van alle locaties en daarna gaan we gefaseerd
en jaarlijks drie tot vijf locaties aanpakken.
Met die aanpassingen spelen we ook in op de toekomst, want uit de kwartaalrapportage van het ministerie van Sociale
Zaken blijkt dat het gebruik van kinderopvang zal blijven toenemen.
In het tweede kwartaal van 2018 gingen zo in totaal 796.000 kinderen in Nederland naar de professionele kinderopvang.
Dat zijn 17.000 meer dan in het eerste kwartaal van 2018. Vergeleken met een jaar geleden zijn het maar liefst 63.000 meer
kinderen. De grootste groep kinderen gaat naar de BSO: 371.000. Een iets kleiner deel, 330.000 kinderen, gaat naar een
kinderdagverblijf. En nog eens 118.000 kinderen gaan naar een gastouder. Niet alleen het aantal kinderen dat naar opvang
gaat steeg, ook het aantal uren per week nam toe. In de buitenschoolse opvang met 0,1 uur en bij de dagopvang met 0,4
uur (vergeleken met het eerste kwartaal). In de gastouderopvang daalde het aantal uren opvang per kind licht. De groei van
de kinderopvang heeft niet alleen te maken met veranderende regelgeving, maar mogelijk ook met de toegenomen (netto)
arbeidsparticipatie van vrouwen. Ook de arbeidsparticipatie van alleenstaande vaders is hard gegroeid ten opzichte van
een jaar geleden: met maar liefst 1,1%-punt.

Onderwijsachterstanden-budget 2019 bekend

Gemeenten krijgen drie jaar de tijd om met een ander budget voor onderwijsachterstands-middelen toe te werken naar
een nieuw aanbod van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Inmiddels is de verdeling van de gelden voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) bekend en weten we dat veel gaat veranderen voor gemeenten. Niet direct per
1 januari 2019 overigens. De nieuwe verdeling wordt langzaam op- dan wel afgebouwd. Voor de meeste gemeenten betekent de herverdeling van de VVE-gelden dat ze vooruitgaan. Dit geldt gelukkig ook voor de gemeenten Kerkrade, Landgraaf
en Brunssum, waar wij werkzaam zijn.
Van gemeenten wordt verwacht dat zij het VVE-aanbod gaan uitbreiden van 10 naar 16 uren per week en dat wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van voorschoolse educatie door de inzet van meer hbo-geschoold personeel. Dat betekent dat
bijna alle gemeenten hun beleid moeten aanpassen, maar hiervoor krijgen ze dan ook in Parkstad extra middelen. KOP is
hierover in gesprek met de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Brunssum. Ook zal gekeken moeten worden naar verdeling van de uren over de weken (alleen schoolweken of ook vakantieweken). Zowel OR als oudercommissies hebben hierin
respectievelijk instemmings- en verzwaard adviesrecht.
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7. Berichtvan de ondernemingsraad
Het jaar 2018 stond in het teken van:
•
•
•
•
•

wederom een groeiend kindaantal en daardoor een grotere vraag naar nieuwe pedagogisch medewerkers;
harmonisatie van de cao Welzijn en Kinderopvang;
start re-design;
bevordering van de professionaliteit van medewerkers;
huwelijk van SPL en KOK/KOP dat resulteerde in KOP.

Thema’s en acties OR

We vergaderden tien keer, waarvan vijf keer met de bestuurder, één keer met de RvT en twee keer met de locatiemanagers.
We spraken tevens twee keer met de vertrouwenspersoon en twee keer met de preventiemedewerker.
Twee OR leden namen actief deel aan de werkgroep Harmonisatie. We stelden tevens het Portfolio 2019 ter discussie en
brachten de werkdruk continu onder de aandacht. We spraken eveneens over de avond- en weekendtoeslagen voor verplichte opleidingen conform cao. En uiteraard bezochten we locaties, een congres en volgden zelf eveneens cursussen ter
bevordering van ook onze deskundigheid.
We gaven goedkeuring aan:
•
de jaarrekening en begroting;
•
het strategisch plan 2019-2022;
•
het opleidingsplan 2018.
We gaven advies over:
•
goedkeuring aanpassen van protocollen;
•
wisseling van locaties door LM’s.

Samenstelling

De OR telde in 2018 vijf leden vanuit verschillende werkvormen. Elke OR lid is aanspreekpunt voor een aantal locaties.
Bonnie Janssen, kindercentrum de Schatgraver en de Springplank
Miriam Habets, Peuteropvang Woelwaters, BSO Woelhonk en kindercentrum Steltloper
Miriam de Groot, kindercentrum Reuzefijn en Spoorzoeker
Marianne Lammeriks, Centraal Bureau, kinderdagverblijf Kiekeboe en Dopi
Christa Smorenburg, peuteropvangHummelhof/Rakkertjes, BSO Vierpuntkom/Bombarie

Wat verandert in 2019?

We gaan werken aan een zichtbare OR met nieuwsflitsen en up to date website. De OR en PVT van SPL worden samen de
tussentijdse OR ( afgekort als TOR). Vanaf 2020 vormen de leden een nieuwe OR. De samenstelling zal dan zijn:
Bonnie Janssen, kindercentrum de Schatgraver, de Springplank, BSO ‘t Valder en Wonderwijs
Miriam Habets, peuteropvang Woelwaters, BSO Woelhonk en kindercentrum Steltloper
Miriam de Groot, kindercentrum Reuzefijn en Spoorzoeker
Marianne Lammeriks, Centraal Bureau, kinderdagverblijf Kiekeboe, Dopi
Christa Smorenburg, peuteropvang Hummelhof/ de Schakel, BSO Vierpuntkom/Bombarie/de Doorkijk
Lucienne Paffen, peuteropvang Boschkabouters, Rakkertjes, Hummelke en Wereldwijs
Coby Simons, peuteropvang Ukkepuk, Eikske, Heggekwarteerke en kindercentrum de Schatgraver
In 2019 gaan we onder andere praten met trainingen op maat. De TOR zal er bovendien op toe zien dat een nieuw beoordelingssysteem, dat in de plaats komt voor het portfolio, wordt ingevoerd en hoe dit geïmplementeerd wordt. Uiteraard
dragen we ook ons steentje bij aan een goedlopend huwelijk tussen de OR KOK/KOP en PVT SPL.
We willen graag iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in 2018 en het vertrouwen dat in de OR is gesteld.
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Bijlage 1: leden raad van toezicht en raad van bestuur 31.12.2018
Raad van Bestuur

Raad van toezicht
De heer T. Iding		
Mevrouw J. Mulder
De heer R. Kapma
De heer B. Penders
Mevrouw C. Szalata

Voorzitter
Secretaris
Lid
Lid
Lid

Mevrouw J. Rikers
Directeur / Bestuurder

Bijlage 2: Verkorte Balans en Verlies- en winstrekening per
											 31-12-2018
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Voorwoord
SPL onderhoudt al jaren een uitstekende relatie met de gemeente Landgraaf. Deze gemeente laat al decennia daadwerkelijk
zien hoe belangrijk zij een evenwichtige ontwikkeling van kinderen vinden en heeft op basis daarvan altijd geïnvesteerd.
Mede dankzij hen staat het Voorschoolse Programma (VVE) continu op de agenda en kunnen we dat al vanaf een vroeg stadium als dienst aanbieden. Vanaf 2020 gaat deze bijzondere kindvriendelijke gemeente elk kind op peuterleeftijd minimaal
vier dagdelen per week gunnen. Wat wij daarin waarderen is niet alleen dat de gemeente het voortouw neemt, maar vooral
ook dat op deze wijze geen segregatie op jonge leeftijd ontstaat. Alle kinderen worden gelijke kansen geboden en wij zullen
ons samen met de gemeente daar hard voor blijven maken.

Keuzevrijheid en differentiatie

Door een aantrekkende arbeidsmarkt en dus ouders die meer uren opvang willen afnemen én door de vier x vier uur opvang
die alle ouders vanaf 2020 krijgen in de gemeente Landgraaf, komen we weer in een situatie terecht met wachtlijsten. Dat
betekent nadenken over oplossingen, omdat we kortdurende opvang en keuzevrijheid namelijk willen blijven garanderen. We
gaan dan ook de komende tijd experimenteren met een verruiming van de openingstijden en een aanbod van kortdurende
of langere dagdelen opvang, waardoor meer keuzevrijheid ontstaat. We gaan bovendien differentiatie creëren in ons aanbod
en naast peuteropvang ook kinderopvang voor 0 tot vier-jarigen aanbieden. We willen daarbij gebruik maken van de scholen
waarmee we samenwerken. Als bij hen klaslokalen vrijkomen, dan kunnen we deze namelijk eenvoudig voor kinderopvang
inzetten.

Lat hoog leggen

We zitten kortom niet stil, houden de markt goed in de gaten, zijn zo flexibel mogelijk als het aankomt op onze diensten en
willen bovenal kwaliteit bieden. Dat die houding werkt, merken we ook in de erkenning die we lokaal en regionaal, maar ook
landelijk krijgen en het niveau waarop we worden betrokken bij beleidsontwikkeling. We willen ons nog meer ontwikkelen
tot opvoedexpert. Daarbij gaan we naast de interne samenwerking op gebied van intervisie en zorgcoördinatie onze externe
samenwerkingen verstevigen in zogenaamde knooppunten. We willen ook ons partnerschap met het onderwijs verder invulling geven. Onze samenwerking met Movare koesteren we al jaren en blijven we impulsen geven. De warme overdracht van
kinderen werkt uitstekend en het samen oppakken van activiteiten is inspirerend. Onze talentontwikkelcentra moeten een
thuis zijn voor kinderen en een praktische leerschool voor ouders. De vraag die wij ons de komende jaren keer op keer zullen
stellen bij het nemen van keuzes is dan ook: Wat is goed voor dit kind? Bij die vraag betrekken we ook ouders. Om ouders
nog beter te kunnen helpen, hebben we uiteraard oog en oor voor hun wensen en ideeën. Of het nu gaat om een flexibele
behoefte aan kinderopvang of meer buitenspelen, we denken mee en zullen nog meer investeren in diverse vormen van
inspraak.
Het werkgeluk van medewerkers blijft voor ons eveneens belangrijk. Als zij goed in hun vel zitten en zich kunnen ontwikkelen,
dan heeft dat immers een positief effect op hun dagelijks werk. We willen bovendien - net als bij de kinderen - nog meer oog
hebben voor ieders persoonlijke talent en dat ook benutten. Door een diversiteit aan taken afgestemd op iemands kennis,
ervaring en kunde aan te bieden, hopen we het werkplezier te bevorderen.

Opvoeden doe je samen

We willen kortom erkenning verwerven als Opvoedexpert en partner van Ouders, Onderwijs en Overheid. Gemakkelijk te
onthouden als de vier O’s.
Voor nu bedanken we iedereen voor de getoonde betrokkenheid bij SPL de afgelopen jaren en kijken uit naar een voortzetting van onze samenwerkingen en het gezamenlijk verwezenlijken van onze ideeën onder de noemer van KOP; Kind Ontwikkeling Parkstad.
Jolanda Rikers, directeur/bestuurder
Stichting Peuterwerk Landgraaf
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Algemene marktontwikkelingen
Kinderopvang is goed

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is overwegend voldoende tot goed. Dit blijkt uit
de eerste meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), uitgevoerd door een
consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes. Het is voor het eerst in Nederland dat gelijktijdig in alle kinderopvangtypen de kwaliteit op zo’n grote schaal zal worden gemeten. Uit de
eerste meting van de LKK (uitgevoerd medio 2017) blijkt dat in alle kinderopvangtypen de emotionele kwaliteit, verwijzend naar warme relaties, emotionele veiligheid en bevordering van de
autonomie, gemiddeld voldoende tot goed is. In de gastouderopvang zijn de verschillen in emotionele kwaliteit tussen individuele gastouders groter, met uitschieters naar beneden. De educatieve kwaliteit, verwijzend naar stimulering van de competentieontwikkeling, is in alle kinderopvangtypen gemiddeld matig tot net voldoende, opnieuw met uitschieters naar beneden
in de gastouderopvang. De peuteropvang biedt de hoogste educatieve kwaliteit. Er zijn eerste
aanwijzingen dat verticale groepen (0 tot 4 jaar) voor zowel peuters als baby’s minder gunstig
zijn dan horizontale groepen (0 tot 2 en 2 tot 4 jaar). In de buitenschoolse opvang is er meer aandacht voor kinderparticipatie dan in de kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang.
In de gastouderopvang bestaat voor de professionalisering de minste aandacht.

Aanpakken onderwijsachterstand

Er komt een nieuwe indicator waarmee gemeenten kunnen bepalen welke kinderen wel en niet een risico lopen op een
onderwijsachterstand. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft deze indicator ontwikkeld. De huidige systematiek is niet afdoende om te bepalen of kinderen in aanmerking komen voor achterstandsgeld of niet. Op dit moment is het
opleidingsniveau van ouders nog bepalend. Maar het gemiddelde opleidingsniveau in Nederland stijgt. Het gevolg is dat
minder kinderen in aanmerking komen voor voorschoolse educatie, terwijl er ook andere redenen aan een achterstand ten
grondslag kunnen liggen. Daarnaast hebben grote gemeenten meer budget te besteden per doelgroepkind dan kleinere
gemeenten en kunnen een kwalitatief beter aanbod doen of een grotere groep een aanbod doen. Volgens het CBS zijn de
volgende kenmerken een goede voorspeller van het risico op een onderwijsachterstand: opleidingsniveau van de ouders,
land van herkomst, verblijfsduur in Nederland en schuldsanering. Hier rolt een onderwijsscore uit per kind. Gemeenten
krijgen voor kinderen met een hoger risico op een achterstand meer geld dan een kind met een lager risico. Minister Slob
wil snel met de nieuwe systematiek gaan werken. Maar dit leidt onherroepelijk tot een andere verdeling van de achterstandsgelden. Er moet dus een nieuwe verdeelsystematiek komen.

1. Alert op onze omgeving en scherp op de cijfers
Ons huishoudboekje hangt voor een deel samen met de beslissingen die in Den Haag en vervolgens in de gemeenten waar
wij werken genomen worden. Het is voor ons dan ook van wezenlijk belang het nieuws te volgen en eventuele consequenties direct in kaart te brengen. Financieel doen we het gelukkig goed. Onze cijfers zijn al jaren stabiel. Zaak om dat zo te
houden en onze oren te blijven spitsen.

Directe financiering kinderopvang gaat niet door

Het kabinet ziet af van de directe financiering in de kinderopvang. In plaats daarvan wordt toch een verbetertraject gestart
met de Belastingdienst. De geplande nieuwe financiering via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betekent een stelselwijziging en dat kan gepaard gaan met te veel risico’s volgens staatssecretaris Tamara van Ark. Zij is inmiddels van mening dat de
Belastingdienst meer grip op de processen heeft gekregen en stabiliteit is gebracht in de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. De bedoeling is met de nieuwe aanpak voor kinderopvangtoeslag ervaring op te doen, zodat in de toekomst ook
andere toeslagen op deze manier afgehandeld kunnen worden. Om ouders zoveel mogelijk zekerheid te geven over de
toeslag die zij terugkrijgen, verkent Van Ark samen met de staatssecretaris van Financiën de mogelijkheid om gebruik te
maken van een vastgesteld inkomen (t-2) voor de kinderopvangtoeslag. Ook kijkt ze naar het bijbehorende vangnet en het
eventuele introduceren van een gedeeltelijk voorschot. Het plan is de nieuwe werkwijze van de Belastingdienst in 2020 te
implementeren. DUO is verzocht om de voorbereidingen voor de directe financiering te stoppen en de behaalde resultaten
goed te documenteren. De kennis en ervaring van DUO wordt vervolgens aan de Belastingdienst overgedragen. Wij volgen
intussen deze ontwikkelingen op de voet.
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Achterstandsgeld gelijkmatiger verdeeld over gemeenten

Vanaf 2019 wordt het onderwijsachterstandsgeld anders over gemeenten en scholen
verdeeld. In de nieuwe verdeling maakt het minder uit waar peuters met een achterstand wonen en of dat het gaat om een grote of een kleine gemeente. Doordat extra
geld beschikbaar is, gaan veruit de meeste gemeenten erop vooruit. Maar dat geldt niet
voor alle gemeenten. Er wordt al lang gesproken over hoe de onderwijsachterstandsmiddelen (AOB-middelen) beter over gemeenten verdeeld kunnen worden. Nu is het
nog zo dat er vanuit deze rijk gevulde pot helemaal geen middelen naar de kleinste
gemeenten gaan. Dat verandert dus, want vanaf 2019 krijgen alle gemeenten minimaal
€ 64.000 euro om achterstanden bij jonge kinderen aan te pakken. In het regeerakkoord
is afgesproken dat er € 170 miljoen bij komt voor gemeenten. Scholen krijgen daarnaast
€ 260 miljoen structureel erbij. Het totale bedrag dat het ministerie uitgeeft aan het bieden van onderwijskansen aan kinderen komt uit op € 746 miljoen. Het kabinet wil dat
gemeenten hun aanbod voor peuters uit gaan breiden van 10 naar 16 uur per week en
de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) moet worden verbeterd. Welk
kind telt wel mee voor de verdeling van het geld en welk niet? Waar ligt de grens? Het
kabinet kiest ervoor om een doelgroep van 15% te hanteren: van alle kinderen telt de
15% met het hoogste risico op een onderwijsachterstand mee in de verdeling. Hiermee
wordt voorkomen dat het budget te veel versnipperd raakt. Minister Slob benadrukt
dat het uiteindelijk aan gemeenten en scholen zelf is hoe zij de aan hen toebedeelde
middelen inzetten. De gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Brunssum krijgen de komende jaren ook een aanmerkelijk
hoger bedrag tot hun beschikking. Dit wordt niet vanzelfsprekend toebedeeld aan de opvangorganisaties, maar is wel
geoormerkt voor de doelgroepkinderen. Om gemeenten de tijd te geven beleid eventueel aan te passen komt er een
overgangsregeling van drie jaar. Er zijn nog wel wat open eindjes.

Onderwijsachterstanden-budget 2019 bekend

Al eerder maakte Kinderopvangtotaal bekend dat gemeenten drie jaar de tijd krijgen om met een ander budget voor
onderwijsachterstandsmiddelen toe te werken naar een nieuw aanbod van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Inmiddels is de verdeling van de gelden voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) bekend en weten we
dat veel gaat veranderen voor gemeenten. Niet direct per 1 januari 2019 overigens. De nieuwe verdeling wordt langzaam
op- dan wel afgebouwd. Voor de meeste gemeenten betekent de herverdeling van de VVE-gelden dat ze vooruitgaan. Dit
geldt gelukkig ook voor de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Brunssum, waar wij werkzaam zijn.
Van gemeenten wordt verwacht dat zij het VVE-aanbod gaan uitbreiden van 10 naar 16 uren per week en dat wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van voorschoolse educatie door de inzet van meer hbo-geschoold personeel. Dat betekent dat
bijna alle gemeenten hun beleid moeten aanpassen; ook de gemeenten die het straks met minder budget moeten doen.
Om de 16-uurregeling te behalen, is het nieuwe GOAB-budget structureel verhoogt met 170 miljoen euro naar een totaal
van 486 miljoen euro per jaar.
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Resultaten

SPL sloot 2018 af met positief resultaat. Het resultaat
is hoger dan in 2017. Dit heeft mede te maken met het
toenemende aantal kinderopvangtoeslag-kinderen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2018 behoorlijk opgelopen vanwege enkele langdurig zieken.

Bezettingsgraad

Het totale bereik van het aantal kinderen lag in 2018 met 288 iets lager ten opzichte van de 303 bereikte kinderen in
2017. We bereikten 64 doelgroepkinderen in 2018. Totaal verwezen waren 72 kinderen dus het bereik was 89 %.

2. samenwerken voor optimaal pedagogisch effect
Doelstelling 1 Pedagogisch partnerschap; SPL is een actieve partner bij decentrale overheidstaken
Doelstelling 2 Gedeelde verantwoordelijkheid; SPL verbetert imago door samenwerking
De rijksoverheid wil geen grote veranderingen doorvoeren in wet- en regelgeving om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te vergemakkelijken. Staatssecretaris Van Ark en Minister Van Engelshoven vinden het geen taak
van de landelijke overheid om van bovenaf op te leggen hoe de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs eruit
moet zien. Eén van de wensen van de Taskforce was om toe te werken naar een doorlopend pedagogisch curriculum,
waarbij kinderopvangorganisaties en scholen gemakkelijker gegevens over een bepaald kind kunnen inzien en uitwisselen. De Taskforce ziet dat als absolute meerwaarde voor zowel kind als ouders. Ook bij KOK/KOP en SPL ervaren we
dat, gaan we gewoon door op de ingezette weg en blijven we actief samenwerking met andere scholen opzoeken. Dat
dat soms niet gemakkelijk is door culturele-, organisatorische- en randvoorwaardelijke verschillen mag evident zijn,
maar zal ons niet belemmeren in het zoeken naar de beste manier om kinderen zo goed mogelijke aansluitingen in het
schoolsysteem te bieden.
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Naast de samenwerking met scholen, werken we ook intensief samen met andere partners. Uiteraard met de gemeenten
waar we werkzaam zijn, maar tevens ook met zorg- en welzijnspartners en bijvoorbeeld organisaties die activiteiten op
gebied van leren, sport en spel aanbieden. De samenwerking verbetert ons productaanbod. Niet alleen qua kwaliteit en
inhoud, maar ook qua diversiteit. En het allerbelangrijkst; de aan onze zorg toevertrouwde kinderen varen er wel bij.

Diversiteit in samenwerking

Begin maart ontvingen we gemeenteraadsleden van
de PvdA en GBBL. Helaas waren de andere partijen
vanwege drukke werkzaamheden verhinderd. Naast
de gemeenteraadsleden waren ook onze pedagogisch medewerkers, locatiemanagers, oudercommissieleden en de schooldirecteur van Wereldwijs aanwezig. In een compacte presentatie zijn de raadsleden
bijgepraat over het mooie aanbod van het peuterwerk
in de talentontwikkeling van jonge kinderen in Landgraaf.
Peuteropvang Hummelke en Ukkepuk bezochten ook
in 2018 weer verzorgingshuizen. Hummelke kreeg
bovendien zelf visite van Kinderbehandelcentrum ’t
Knoevelhöfke (Radar), waar kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand
zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De uitwisseling is altijd weer een groot succes voor alle deelnemers.
Bij onze jaarlijkse gesprekken met basisschooldirecteuren spraken drie directeuren de wens uit
om een eigen BSO in huis op te starten. Die plannen
juichen we van harte toe en werken we in 2019 verder uit, zodat we snel kunnen starten.
In juni startten we de samenwerking met gymvereniging PHDES. Op alle locaties zijn data geprikt voor een proefles Ouder
en Kindgym. We hopen dat door deze lessen ouders gestimuleerd worden om samen met hun kinderen te gaan bewegen.

Werken aan taalvaardigheid

We brengen onze kinderen zoveel mogelijk en op een uitdagende wijze in aanraking met taal. Voorlezen en de belevingswereld van kinderen stimuleren, hoort daarbij. Onze contacten met de bibliotheken zijn dan ook intensief. Medewerkers
van de Bibliotheek komen geregeld op locatie voorlezen of wij bezoeken met de kinderen de Bibliotheek. Zo kwam juf
Daniëlla van de Bibliotheek Landgraaf tijdens het jaar bij peuteropvang Heggekwarteerke en Eikske een boek voorlezen
en in de Kinderboekenweek van 3 tot en met 14 oktober werd op alle locaties van SPL extra aandacht geschonken aan
voorlezen. Zo lazen onder andere wethouders van de gemeente Landgraaf voor en brachten de kinderen in de ban van
spannende avonturen.
Al eerder in het jaar (eind januari) vonden de Nationale Voorleesdagen plaats. Tijdens deze dagen werd uiteraard zeer veel
aandacht besteed aan lezen en voorlezen. Zo las bij Heggekwarteerke een moeder van de oudercommissie voor en kregen
de peuters bezoek van Burgemeester Vlecken. Beiden lazen voor uit het boek “Sttt….de tijger slaapt” van Britta Teckentrup. Bij Rakkertjes kwam Thea Penders (directeur OBS de Speurneus) voorlezen, bij de Schatgraver meester Sjaak van BS
de Schatgraver, bij Boschkabouters Rene Heuts ( directeur van BS de Wegwijzer) en bij Wereldwijs vader Eric, die ook zelf
boeken schrijft. De al genoemde juf Daniëlla van Bibliotheek Landgraaf kwam tijdens het nationale voorleesontbijt bij peuteropvang Ukkepuk en de Schatgraver voorlezen en peuteropvang Hummelke bracht zelf een bezoek aan de Bibliotheek.
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In het kader van aandacht voor talen waren we met onze partner KOK/
KOP ook samen aanwezig bij de lancering van de publiciteitscampagne
van Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad. Tevens wezen we ouders
ook op het leesbevorderingsprogramma BoekStart voor baby’s. Dit programma heeft het aantoonbare effect dat bijna twee derde van de ouders met een lagere sociaaleconomische status meer is gaan voorlezen.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Kantar Public, in opdracht van
Kunst van Lezen. Ouders krijgen nu, meestal via het consultatiebureau,
een bon mee wanneer hun baby drie maanden oud is. Daarmee kunnen
ze bij de bibliotheek een koffertje ophalen met voorleesboekjes en informatie over voorlezen en voorleestips. Ouders kunnen hun baby meteen
gratis lid maken van de bibliotheek.
Taalvaardigheid van kinderen is belangrijk, een taalvaardig kind presteert immers beter in de groep. Kleuters die goed
kunnen praten, worden namelijk minder snel afgewezen in een groep. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Femke van der
Wilt aan de Vrije Universiteit. Haar advies is dan ook: besteed in de kleuterklas meer aandacht aan mondelinge taalvaardigheid en doe dat vooral door de inzet van groepsactiviteiten. Van der Wilt laat in haar onderzoek zien dat betekenisvolle
gesprekken tussen klasgenoten belangrijk zijn voor de sociaal-cognitieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen die worden
afgewezen, worden meestal uitgesloten van dit soort interacties. Van der Wilt adviseert leerkrachten dan ook om aandacht
te besteden aan de verbetering van de mondelinge taalvaardigheid van kinderen om zo sociale afwijzing te voorkomen of
verminderen. Interventies die alleen gericht zijn op de afgewezen kinderen, blijken minder goed te werken. Juist de hele
groep moet bij de taalactiviteiten worden betrokken en dat doen we dan ook bij SPL (bron: www.vu.nl/nieuws-agenda,
Vrije Universiteit, oktober 2018). De taalvaardigheid van kinderen bepaalt niet alleen hun positie in de groep zoals het
onderzoek van Van der Wilt laat zien. Voorlezen en praten met peuters helpt tevens hun intelligentie en denkvermogen te
vergroten. Dat effect is zelfs tien jaar later nog zichtbaar, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Jongeren met wie als peuter al
veel gesprekken werden gevoerd, presteerden beter op IQ-testen tijdens hun middelbare schoolperiode. Onderzoeker Jill
Gilkerson zegt daarover in Pediatrics: “Ouders moeten het belang weten van communiceren met kinderen die erg jong zijn
en nog niet kunnen praten. Hoe meer interactie, hoe beter.” Dat geldt ook voor professionele opvoeders. Het maakt daarbij
niet uit of het kind reageert met echte woorden. Belangrijker is dat het kind de kans krijgt óm te reageren (bron: website
Healthday, september 2018).

Achterstand voorkomen

Soms gaat het echter niet goed met taal en hebben kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zij hebben vaak grote
moeite met praten of het begrijpen van taal en dat beïnvloedt de hele ontwikkeling van het kind. Ongeveer vijf procent van
alle kinderen heeft een TOS. Niet alle kinderen met TOS hebben echter specialistische behandeling nodig. Is het wel nodig,
dan is het zaak zo vroeg mogelijk te starten om te voorkomen dat achterstanden op het gebied van leren en andere ontwikkelingsgebieden groter worden. Vroegbehandeling moet ervoor zorgen dat communiceren weer leuk wordt, frustraties
afnemen en peuters en kleuters zo goed mogelijk kunnen doorstromen naar onderwijs en/of zorg.
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Kentalis werkt nauw samen met haar ketenpartners én deelt samen kennis met anderen, zoals logopedisten en professionals van wijkteams, kinderdagverblijven zoals KOK/KOP, peuteropvang (SPL), consultatiebureaus en onderwijs- en zorginstellingen. Ze geven voorlichting over wat een TOS is, het signaleren van een TOS en over wat het betekent om een TOS te
hebben voor het kind en het gezin. Bij vroegbehandeling richten ze zich ook actief op de ouders. Ze ondersteunen hen bij
het omgaan met de TOS van hun kind.

Zorgkinderen hebben onze aandacht

In het laatste kwartaal van 2018 zijn op alle locaties van SPL de zogenaamde Knooppunten Voorschoolse Voorzieningen,
die zijn gericht op het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, van start gegaan. In dit
samenwerkingsverband tussen SPL, Jeugdgezondheidszorg, Schoolmaatschappelijk Werk van Welsun en Team Jeugd van
de gemeente Landgraaf worden zorgcasussen besproken en zorgtrajecten gericht ingezet. Zo kunnen we waar nodig veel
sneller ingrijpen bij probleemsituaties. Op alle locaties zijn inmiddels twee mensen van JGZ en Welsun beschikbaar om
mee te sparren als er signalen zijn over problemen.
Dat het accuraat aanpakken van probleemsituaties, situaties waarin sprake is van bijvoorbeeld armoede, werkeloosheid
en alcoholgebruik, nodig is, maakt het onderzoek naar de gevolgen van bijvoorbeeld huiselijk geweld wel duidelijk. De
gevolgen voor kinderen zijn namelijk veel ernstiger dan gedacht. Ook het geweld zelf is veel heftiger dan tot nu toe werd
aangenomen. Dit schrijft het Verwey-Jonker Instituut naar aanleiding van eigen onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat in
gezinnen die zijn aangemeld bij Veilig Thuis vanwege partnergeweld en kindermishandeling veelvuldig geweld wordt gebruikt: per gezin gemiddeld 71 geweldsincidenten per jaar. Het gaat daarbij om partnergeweld, maar ook om direct geweld
tegen kinderen. In meer dan de helft van de gezinnen zijn de kinderen zowel getuige van het geweld tussen hun ouders als
zelf slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing.
Voor ons ook weer een belangrijk signaal. We hebben dan ook
tijdens de Week tegen de Kindermishandeling - van 19 tot en
met 25 november - informatie aan ouders en medewerkers
uitgedeeld over Stop Kindermishandeling. Op alle locatie hingen posters met een oproep te strijden tegen kindermishandeling en op Facebook plaatsten we een filmpje om aandacht te
vragen hiervoor.
De gevolgen van het huiselijk geweld zijn ernstig. Vier op de tien kinderen kampt met traumatische klachten en een deel
van de kinderen heeft het post-traumatisch stresssyndroom en/of heeft last van een depressie of angsten. De kinderen uit
de onderzochte gezinnen reageren emotioneel aanzienlijk onveiliger op conflicten tussen ouders. Ze lijken vaker bang of
verdrietig of uiten zich door te schreeuwen, slaan of schoppen. Ze proberen te troosten in conflicten of blijven er juist bij
uit de buurt. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat kindermishandeling negatieve gevolgen heeft voor de hechting
tussen ouder en kind.

Investeren in jonge kwetsbare kinderen

Gelukkig gaat het kabinet extra investeren in jonge kwetsbare kinderen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat ongeveer
14 procent van de baby’s in Nederland een valse start heeft. Per jaar lopen maar liefst 800 tot 1.700 baby’s het risico later
uit huis te worden geplaatst, omdat zij in zeer kwetsbare gezinnen opgroeien. Als zij in de eerste duizend dagen van hun
leven worden blootgesteld aan stress, rook, slechte voeding, mishandeling en andere risicofactoren, betekent dit onherroepelijk een achterstand in hun fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. En daar zullen ze de rest van hun leven last van
blijven houden. In totaal stelt het kabinet nu 41 miljoen euro beschikbaar. Het is de bedoeling dat op lokaal niveau coalities
van professionals worden opgericht. Dit programma wordt gesteund door gemeenten, partijen uit de geboortezorg en
jeugdgezondheids-zorg. Naast het geld dat beschikbaar komt, is een belangrijk actiepunt van het programma een wetswijziging waarmee de jeugdgezondheidszorg al voor de geboorte van het kind kwetsbare ouders kan ondersteunen en begeleiden. Als professionals rondom de geboortezorg en babyzorg beter met elkaar samenwerken, kunnen een hoop van
deze negatieve spiralen worden doorbroken. SPL is ongelooflijk blij met deze impuls en stellingname van de overheid. Het
zal een hoop kinderen helpen aan een betere toekomst.
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3. Buitenspelen is floreren
Dankzij het heerlijk weer in 2018 konden we ongelooflijk veel actief met de kleintjes buiten zijn. Ze op een andere manier
laten leren. Ravotten. Uitdagen. En ze vooral laten bewegen. En dat is hard nodig volgens onderzoek. Uit cijfers van het
CBS blijkt namelijk dat 45% van de vier- tot twaalfjarigen zich minder dan één uur per dag matig tot intensief inspant. CBSonderzoeker Tanja Traag trekt daarover aan de bel: “Willen we de komende generatie volwassenen gezond houden, dan is
het belangrijk om op kinderleeftijd al veel te bewegen.” Zij merkt op dat kinderen te veel stil zitten en vaak met de auto naar
activiteiten buitenshuis worden gebracht. Traag: “Nu gaat 20% naar school met de auto. Als zij dat lopend of fietsend doen,
is dat beter.” Tim Takken, universitair hoofddocent aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, ziet op straat bovendien weinig kinderen buitenspelen en vindt dat een teken aan de wand, omdat beweging goed is voor zowel de fysieke als
de mentale ontwikkeling van een kind. Takken: “Die ontwikkeling missen kinderen doordat ze eigenlijk altijd binnen zitten.
Beweeggedrag wordt op kinderleeftijd al aangeleerd. Sport je weinig als kind, dan ben je als volwassene ook vaak minder
actief. Willen we de komende generatie volwassenen gezond houden, dan is het belangrijk om op kinderleeftijd al veel te
bewegen.”
Ook Jantje Beton liet onderzoek naar buiten spelen doen. Ze wilden weten wat ouders belangrijk vinden als het om buitenspelen gaat en of ouders ook samen met hun kinderen buitenspelen. Peter Nikken, Lector Jeugd en Media aan de
hogeschool Windesheim zegt daarover: “Naar het belang van buitenspelen is internationaal onderzoek gedaan. Het staat
vast dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Zelf contacten leggen, op je beurt wachten, problemen oplossen, spelen volgens bepaalde regels en omgaan met verlies. Dat zijn allemaal basisvaardigheden die kinderen vooral leren
door buiten te spelen. Leren grapjes te begrijpen, lukt niet met enkel emoji’s op het scherm, daar heb je echt contact voor
nodig.” Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de 1.000 ondervraagde ouders in de zomer regelmatig tot bijna
dagelijks met de kinderen buiten speelt en dat 55 procent van de ouders een ontspannen gevoel ervaart tijdens het buitenspelen. Bij SPL weten we het al langer; we blijven allemaal een beetje kind en er is niets fijners als soms even lekker
buiten uitwaaien en rondrennen.

De paden op, de lanen in....
We laten geen gelegenheid voorbijgaan om met de kinderen te bewegen of sporten. De eerste Avondvierdaagse op 28 mei in Landgraaf grepen we dan ook meteen aan om met kinderen, ouders en
medewerkers mee te lopen. De leuke routes brachten ons langs
verschillende locaties van KOK/KOP en SPL. Bij locatie de Schatgraver was op donderdag zelfs een officiële stempelpost waar
KOKKIE de wandelaars enthousiast aanmoedigde.
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Sportieve koningsdag

Bij de kroning van koning Willem-Alexander werden ook de Koningspelen geïntroduceerd, waarbij de vrijdag voorafgaand
aan Koningsdag schoolkinderen samen ontbijten en bewegen. Dit initiatief was bij ons niet aan dovemans oren gericht.
Niet alleen omdat het leuk is, maar ook omdat een sportieve en gezonde samenleving belangrijk is. Ook bij SPL zaten we
dus niet stil tijdens Koningsdag. Diverse locaties kleurden oranje en we organiseerde leuke activiteiten al dan niet in samenwerking met scholen.

Op straat spelen

Bij SPL zijn we voorstander van buitenspelen en gezonde voeding. Wij proberen dagelijks met de kinderen actief buiten te
zijn en stimuleren het dagelijks eten van groente en fruit en drinken van water! De jaarlijkse Straatspeeldag op 13 juni is dan
ook een extra stimulans om nog meer buiten te spelen en frisse neuzen te halen.
Bewegen is ook goed tegen stress. Uit onderzoek blijkt dat langdurige stress
een grote impact heeft op de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen op
latere leeftijd. Frans Pijpers, adjunct-directeur van het Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid, en professor Frans Feron van de Universiteit Maastricht
deden daarom extra onderzoek naar Early Life Stress en met name langdurige
stress bij kinderen. En wat blijkt, niet alleen door armoede, schoolverzuim
of mishandeling wordt stress vergroot, maar ook door prestatiedruk en een
overvloed aan prikkels neemt het aantal kinderen met stress verder toe. Pijpers zegt hierover: “Stress is heel normaal, zolang het zich niet opstapelt of
chronisch wordt. Wanneer stress chronisch wordt voor een kind, dan loopt
het als volwassene de kans op het krijgen van verslavingen, obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, darmproblemen of andere ziektes of aandoeningen.” Frans Feron vult aan: “Kinderen en jongeren
ervaren in deze generatie vooral stress door de overvloed aan informatie. Op jonge leeftijd hebben ze al een mobiele telefoon, toegang tot internet en willen ze niets liever dan bijblijven. Hierdoor ontstaat prestatiedruk en dus stress.”
We moeten dus alert zijn. Oorzaken van stress aanpakken en kinderen leren zich te uiten. Zich te ontladen en te ontspannen. Dat kan in een veilige en professionele omgeving zoals bij SPL, waar pedagogische medewerkers met aandacht kinderen aanmoedigen en stimuleren zich te ontwikkelen. Dat doen we onder andere door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen.
We werken bijvoorbeeld met thema’s in de seizoenen om kinderen structuur te bieden, maar vooral om ze te inspireren. Locaties worden regelmatig versierd volgens
de seizoensthema’s of aansluitend op feestdagen als Kerstmis, Sinterklaas en Carnaval. We passen bovendien demonstratiespellen aan en organiseren tal van leuke
activiteiten.
In de lente hebben de kinderen bijvoorbeeld bij Schatgraver bloempotjes versierd
en tuinkers gezaaid. Bij peuteropvang Rakkertjes werden ook de bloemetjes buiten
gezet in hun eigen bloemenwinkeltje en werd gemanipuleerd met aarde en water.
Een waar modderfeest dus.

Je bent wat je eet en drinkt

Ook gezonde voeding is van belang voor de ontwikkeling van kinderen. En dus hebben we een Gezond Voedingsbeleid.
Onderdeel daarvan is dat we op onze locaties kinderen sinds eind 2018 drinkwater geven. Daarmee hebben wij ons geconformeerd aan het drinkwaterbeleid van het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). De kick-off bijeenkomst was 1 oktober
bij peuteropvang Rakkertjes. Wethouder Schiffelers, mevrouw Rikers (directeur-bestuurder), de heer Jung (Rabobank),
mevrouw Bischoffs (JOGG), de heer Mostard (voedingscoach) en mevrouw Krasovec (locatiemanager SPL) waren allemaal
aanwezig voor de officiële opening van de watertap. De peuters kregen allereerst een heerlijk smakelijke beker water waar
vers fruit aan was toegevoegd en vervolgens een leuke workshop van voedingscoach Andre Mostard. Gewapend met zijn
fruittoverkist liet hij kinderen allerhande fruit en groente proeven.
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Het werk van Mostard sluit aan op de uitkomsten van een onderzoek waaruit blijkt dat regelmatig onbekende groentesoorten proeven op de kinderopvang ervoor zorgt dat kinderen meer groenten gaan eten. Onderzoekers van de universiteit
van Wageningen hebben op vier kinderdagverblijven gemeten hoeveel de kinderen aten van pompoen, courgette en rettich. Vervolgens kregen de kinderen op twee locaties vijf maanden lang herhaaldelijk deze drie groentesoorten aangeboden tijdens een snackmoment in de middag. Toen er bij alle vier de locaties werd gemeten hoeveel de kinderen aten van
de groentesoorten, bleek dat de kinderen die herhaald geproefd hadden circa 15 gram meer pompoen aten (van 20 naar
35 gram) en ruim dubbel zoveel rettich aten (10 naar 25 gram) als de kinderen die niet herhaaldelijk hadden geproefd. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat het regelmatig proeven van onbekende groentesoorten helpt om de consumptie
te verhogen. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om onderzoek te doen naar wat kinderen kan bewegen om meer
groente te eten, omdat de Nederlandse peuter gemiddeld 38 gram groente per dag eet, terwijl de dagelijkse aanbevolen
hoeveelheid 50-100 gram groente is.

Modderdag: vies worden mag!

Hoewel eind juni de officiële jaarlijkse Modderdag was, hebben de locaties ook op andere dagen met modder gespeeld en
gekliederd. Waarom? Omdat het voor kinderen belangrijk is te ontdekken wat modder is en dat je met de aarde - de natuur
- leuk kunt spelen.

Start van een zomerse zomer

We organiseerde voor de zomer van 2018 diverse uitstapjes om het einde van het jaar te vieren. Zo bezocht peuteropvang
Hummelke met de kinderen de ijsboerderij om koeien en kalfjes te bekijken en natuurlijk allemaal een heerlijk ijsje te eten
en bezochten andere locaties onder andere kinderboerderij Op de Bies.

Opa en omadagen

Op diverse locaties, waaronder Boschkabouters en Heggekwarteerke organiseerden we in het najaar weer de jaarlijkse
opa- en omadagen. Alle opa’s en oma’s brachten in de ochtend een bezoek aan de peuteropvang om te zien wat hun kleinkinderen allemaal doen. We knutselden en zongen samen en hadden een gezellige tijd.

Kidsmarkt

Eind september waren we aanwezig bij de Kidsmarkt in Landgraaf, die in het
teken stond van de week van de Opvoeding en organiseerden we diverse leuke
workshops voor de kinderen. Schminken, knutselen en een voorstelling van
Dribbel stonden op het programma.

NL doet

10 maart is veel werk verricht door vrijwilligers en medewerkers tijdens de landelijke vrijwilligersdag NL Doet. Zo werd bij
peuteropvang Boschkabouters de buitenspeelplaats opgeknapt en werden mooie krijtborden op de buitenberging gezet.

Continu en gevarieerd leren

Bij peuteropvang Ukkepuk en Rakkertjes werd Dirk Driehoek geïntroduceerd aan de kinderen en namen ze afscheid van
Victor Vierkant. Via deze figuren en thema’s leren de kinderen welke vormen er zijn. Dit alles gebeurt vanuit de VVE-methode Speelplezier waar 5 groepen bij SPL mee werken. De kinderen genieten van de leuke en leerzame demonstratiespellen,
spelen het na en leren zo op spelende wijze de vormen kennen.
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Gebruik kinderopvang blijft toenemen

In het tweede kwartaal van 2018 gingen in totaal 796.000 kinderen in Nederland naar de professionele kinderopvang blijkt
uit de eerste kwartaalrapportage 2018 van het ministerie van Sociale Zaken.
Dat zijn 17.000 meer dan in het eerste kwartaal.
Vergeleken met een jaar geleden zijn het maar liefst 63.000 meer kinderen.
De grootste groep kinderen gaat naar de BSO: 371.000. Een iets kleiner deel,
330.000 kinderen, gaat naar een kinderdagverblijf. En nog eens 118.000 kinderen gaan naar een gastouder. Niet alleen het aantal kinderen dat naar
opvang gaat steeg, ook het aantal uren per week nam toe. In de buitenschoolse opvang met 0,1 uur en bij de dagopvang met 0,4 uur (vergeleken met
het eerste kwartaal). In de gastou-deropvang daalde het aantal uren opvang
per kind licht. De groei van de kinderopvang heeft niet alleen te maken met
veranderende regelgeving, maar mogelijk ook met de toegenomen (netto)
arbeidsparticipatie van vrouwen. Ook de arbeidsparticipatie van alleenstaande vaders is hard gegroeid ten opzichte van
een jaar geleden: met maar liefst 1,1%-punt. Wij juichen gebruik van kinderopvang uiteraard toe. Naast de opvoeding van
ouders kunnen we kinderen op een professionele wijze een keur aan inspirerende activiteiten aanbieden en hun ontwikkeling stimuleren.

4. met en voor elkaar
Doelstelling 3 Positief beleid; SPL verbetert de kwaliteit van personeel & management
Akkoord over nieuwe cao Kinderopvang

Werkgeversorganisaties en vakbonden bereikten in 2018 overeenstemming over een nieuwe cao Kinderopvang en Sociaal
Werk (waar peuterspeelzaalwerk soms nog onder valt. Hierin is onder andere een ondergrens van 37,5 uren per jaar opgenomen voor het aantal niet-groepsgebonden uren per pedagogisch medewerker. Kinderopvangmedewerkers ontvingen
in juli een eenmalige uitkering van € 185 op basis van een fulltime werkweek. Daarnaast krijgen ze in twee jaar tijd een
structurele loonsverhoging van 5,25%. Die bestaat uit een loonsverhoging van 2,25% op 1 juli 2018 en één van 3% op 1
januari 2019. Een grote verandering is ook de flexibele inzetbaarheid van werknemers. Uit eerder onderzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties bleek dat pedagogisch medewerkers veel meer dagen beschikbaar moesten zijn dan
in hun contract was vastgelegd. Dit leidde tot gevoelens van onzekerheid en stress bij werknemers. In de nieuwe cao is
daarom afgesproken dat werknemers maximaal één dag extra beschikbaar hoeven te zijn naast hun contractueel vastgelegde werkdagen.
In de nieuwe cao Kinderopvang staan ook onder meer afspraken die voortkomen uit de Wet IKK. Per 1 oktober 2018 zijn
bijvoorbeeld de nieuwe kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers van kracht. Medewerkers in de kinderopvang
moeten een mondelinge Nederlandse taalvaardigheid hebben op niveau 3F/B2. In de nieuwe cao staat dat een overgangstermijn van 5 jaar wordt gehanteerd: uiterlijk op 1 januari 2023 dienen alle pedagogisch medewerkers te voldoen aan deze
taaleis IKK. De voorwaarden voor de taaleis zijn vastgelegd in het Functieboek.
Alle pedagogisch medewerkers die per 1 januari 2023 met 0-jarigen werken,
moeten bovendien beschikken over een diploma, certificaat, cijferlijst of studiepuntenoverzicht waaruit blijkt dat een door cao-partijen goedgekeurde scholing
voor werken met 0-jarigen is gevolgd. Het scholingsaanbod dat voldoet aan de
criteria is terug te vinden in de cao. De nieuwe cao kent dus niet alleen arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen, maar ook een groot aantal kwaliteitsafspraken die
voortvloeien uit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). We juichen deze
cao toe. Medewerkers die beter zijn opgeleid en die volgens heldere afspraken
kunnen worden aangesproken op kwaliteit, kunnen voor de kinderopvang en
dus met name de kinderen meer betekenen.
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Praktijkonderzoek naar effect BKR

De convenantpartijen in de kinderopvang zijn inmiddels gestart met het praktijkonderzoek naar de kosteneffecten van
de nieuwe Beroepskracht-Kind Ratio (BKR) in de kinderopvang. Inmiddels worden de uitkomsten van het onderzoek van
bureau SEO Economisch Onderzoek naar de praktijk vertaald. Het ministerie deed zelf ook al onderzoek naar het effect van
de invoering van een nieuwe BKR in de kinderopvang. Daaruit bleek dat een gemiddelde kostenstijging van 4,6% verwacht
wordt voor de dagopvang. Wordt verder ingezoomd op de grootte van de organisatie, dan valt op dat dit percentage voor
kleine organisaties hoger ligt: gemiddeld 5,1% waarbij de onderlinge verschillen behoorlijk groot zijn. Hoe zit dat als er,
behalve naar de theorie, ook wordt gekeken naar de praktijk? De opdracht voor het vervolg van de praktijktoets is verstrekt
aan Bureau Buitenhek. Bureau SEO zal dan ook binnenkort de deelnemers aan het onderzoek toestemming vragen voor
het beschikbaar stellen van de contact- en onderzoeksgegevens. Wordt vervolgd dus.

Terug naar school

We hebben ook dit jaar weer heel wat uren in de schoolbanken door gebracht. We volgden onder andere de opleidingen
en workshops:
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Nederlands ondersteundt met gebaren: tijdens deze training, gegeven door Kentalis, wordt de gesproken Ne-		
derlandse taal visueel gemaakt en ondersteunen gebaren de gesproken communicatie. Door taal te visualiseren 		
kunnen kinderen soms gemakkelijker schakelen.
Communiceren met Ouders: een interessante workshop van Parenticom waarin medewerkers van KOK/KOP en 		
SPL samen handvatten kregen en hebben kunnen oefenen in het houden van moeilijke gesprekken met ouders.
Computertraining: om computerkennis en -vaardigheden uit te breiden bieden we medewerkers in kleine
groepjes bijscholing.
Meldcode: via e-learning zijn alle medewerker geschoold in het werken met de Meldcode kindermishandeling 		
en huiselijk geweld. Naast de vijf stappen uit de Meldcode werd tijdens deze online-opleiding ook ingegaan op 		
hoe kindermishandeling kan ontstaan en welke gevolgen dit kan hebben, welke signalen er kunnen
wijzen op mishandeling en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast leerden medewerkers op een respectvolle
manier met ouders hierover te communiceren, zonder te oordelen.
Op 14 mei behaalden de locatiemanagers van SPL hun certificaat voor de opleiding Begeleider Speelplezier. Met 		
dit diploma op zak kunnen zij de VVE-medewerkers op de werkvloer coachen op speelpleziervaardigheden. Diezelfde dag ontvingen zes medewerkers van SPL, nadat zij eerst een leuke en interactieve presentatie van hun 		
boekverhaal uitvoerden, eveneens hun certificaat van de opleiding Speelplezier.
Herkennen, signaleren en doorverwijzen: deze workshop werd georganiseerd in HuB Bibliotheek in Kerkrade
in samenwerking met Relim. Na de workshop vond een rondleiding plaats in het Taalhuis. Tijdens de rondleiding
liet men medewerkers zien waar laaggeletterden terecht kunnen voor eventuele taallessen of om taalvaardiger 		
te worden. De managers van SPL hebben ook een rondleiding gehad in het taalhuis van Landgraaf.
Risicomonitor: twee managers volgende in april in het kader van de wettelijke IKK-maatregelen een training 		
Risicomonitor.
Kinderen met opvallend gedrag: steeds meer kinderen met opvallend gedrag komen naar de opvang. Om deze 		
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, hebben veertig medewerkers van KOK/KOP/SPL twee dagdelen deze 		
specifieke training gevolgd, die hen mogelijkheden, werkvormen en materialen biedt om kinderen met ander of 		
opvallend gedrag te helpen.
Triple-P: in oktober en november zijn enkele medewerkers in
samenwerking met Stichting PeuterwerkHeerlen via intervisie geschoold in Triple-P. Hierdoor beschikken nu bijna alle locaties over 		
		
een geschoolde Triple-P medewerker die collega’s kan ondersteunen.
In 2019 zal nog een medewerker van peuteropvang Rakkertjes geschoold
worden. Triple P is een positieve opvoedingsondersteuning voor ouders.
De pedagogisch medewerkers kunnen samen met ouders kleine hulpvra
gen beantwoorden vanuit de kracht van de ouder.
Kinder- EHBO en BHV: nog meer medewerkers zijn opgeleid zodat we nog
		
makkelijker kunnen voldoen aan de nieuwe maatregel dat gedurende
		
openingstijden altijd minstens één iemand met kinder-EHBO aanwezig is.
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•
Beter omgaan met kinderen: twee medewerkers behaalden na een tien maanden durende training, die in het
teken stond van interactie met kinderen en taal, hun certificaat.
•
Een gezonde start: in het kader van gezonde kinderopvang zijn begin maart een medewerker van KOK en een van
SPL opgeleid als train de trainer voor de opleiding Een gezonde start. Zij zullen hun collega’s op weg helpen naar een gezonde kinderopvang! Deze training leidde er eveneens toe dat we een nieuw voedingsbeleid hebben ontwikkeld, waarbij
aandacht is voor gezonde voeding en traktaties op locatie. Voor de peuteropvang betekent dit voornamelijk dat wij de
kinderen water (met eventueel toevoeging van fruit) en afgekoelde thee met een smaakje zullen geven. Siroop en diksap
worden niet meer geschonken. Verder worden als tussendoortjes meegebracht fruit en groenten aangeboden.
Naast de opleidingen namen twee managers van zowel KOK als SPL deel aan een studiereis naar Hamburg. Hamburg is
zeer vooruitstrevend in het opvangen van vluchtelingen, begeleiden van achterstandsgezinnen en de daarbij behorende
problematiek. De managers hebben nieuwe inspiratie opgedaan wat betreft het activeren van zelfstandigheid van kinderen bij activiteiten en over het gebruik en dus re-design van vooral de tuinen. Deze nieuwe ideeën kunnen in de nieuwe
strategie van 2019-2022 worden meegenomen, hoewel we natuurlijk de toch wel andere Nederlandse richtlijnen en normen tijdens GGD-inspecties voor ogen moeten houden.

Vooruitkijken

Tijdens onze personeelsbijeenkomst op 13 juni in de HUB in Kerkrade werd het nieuwe strategische plan 2019-2022 besproken met medewerkers van zowel SPL als KOK/KOP. Niet alleen medewerkers, stakeholders en partners worden betrokken
bij het nieuwe strategische plan, ook de kinderen krijgen een stem in de voorbereiding. Door de dialoog aan te gaan met
alle betrokken partijen proberen we op de best mogelijke wijze aan te sluiten bij wensen en behoeften van iedereen, mee
te gaan met de tijd en zo een zo goed mogelijk plan te vormen.

Personeel in het zonnetje

Op 27 juni gingen we met het gehele personeel weer op pad tijdens het jaarlijkse personeelsuitje. Dit jaar werd een high tea georganiseerd bij Pauls IJsboerderij. Een gezellige bijeenkomst waarbij iedereen weer eens intensief met collega’s ervaringen kon uitwisselen
en bijpraten.
We vinden het belangrijk om geregeld stil te staan bij onze medewerkers, waardering naar
hen uit te spreken en complimenten te geven. Tijdens de landelijke Dag van de Pedagogisch Medewerkers op 20 september hebben we er echter nog eens een schepje bovenop
gedaan en hen extra in het zonnetje gezet. Dagelijks dragen onze mensen bij KOK/KOP en
SPL namelijk enthousiast en gemotiveerd bij aan de zorg en de persoonlijke ontwikkeling
van kinderen van 0-12 jaar. Of ze nu werken op het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de
buitenschoolse opvang; onze medewerkers maken elke dag bijzonder. Speciaal voor deze
gelegenheid hebben we hen een kookschort gegeven met een gezonde traktatie.

Feesten hoort erbij

KINDER
OPVANG

Op donderdag 13 december hebben alle medewerkers van KOK/KOP en SPL samen het
jaar afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens deze avond stond
ook het aankomende ‘huwelijk’ van de organisaties centraal. In het kader van ontdek
je talent én dat van je collega zijn medewerkers creatief aan de slag gegaan. De dag
liet de diversiteit in de teams zien en speelde in op hoe je nog meer met en van elkaars
kwaliteiten kunt profiteren. We hebben onze pedagogisch medewerkers bovendien in
het zonnetje gezet voor de inzet van afgelopen jaar en getoost op een nog sterkere organisatie Kinder Opvang Parkstad.
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Onze rapportcijfers

Elk kwartaal meten we –middels de Verbetermeter- de voor ons waardevolle meningen van ouders over de opvang van hun
kind(eren). We begonnen het eerste kwartaal met een 8.1 en eindigden het jaar 2018 met een rapportcijfer van 8,2. Tussen
de kwartalen in bleef het rapportcijfer een 8.1. De Net promotor score steeg van + 32 in het eerste kwartaal naar + 34 in het
laatste kwartaal.
In 2018 vonden 12 GGD-inspecties plaats, die allemaal goed waren!

5. OUDERS AAN ZET
Bij veel ouders bestaat een verkeerd beeld van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van kinderopvang. Zo denken veel ouders dat kinderopvang duur is, terwijl ze er geen gebruik van maken. En ouders die wel gebruikmaken van
kinderopvang, ervaren dit vaak als veel positiever dan ze vooraf hadden gedacht. Dit zijn een paar opvallende resultaten
uit het onderzoek “Kijk op kinderopvang”, uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Uit dit onderzoek blijkt
dat hoe minder ouders verdienen, hoe positiever ze zijn over de betaalbaarheid. Dat is te verklaren doordat deze groep
ouders meer kinderopvangtoeslag ontvangt dan ouders met een hoger inkomen. De groep ouders die geen gebruikmaakt
van kinderopvang, zijn het negatiefst over de betaalbaarheid en zelfs de veiligheid van opvang. Onderzoekers Anne Roeters
en Freek Bucx denken dat deze ouders wellicht geen goed zicht hebben op de daadwerkelijke kosten van en de gang van
zaken bij kinderopvangorganisaties. Ook voor ons valt hier nog werk te verrichten. We weten dat onze bestaande klanten
zeer positief zijn, maar moeten dat ook extern nog beter gaan overbrengen. We blijven dan ook actief op pad gaan om
nieuwe klanten te werven. Ons promotieteam was bijvoorbeeld actief aanwezig bij onder andere Zommersjpass in Kerkrade, Zomerfestival in Lauradorp Landgraaf, de Jaarmarkt in Landgraaf, de Terwinseler straatmarkt en de Kidsmarkt in het
Burgerhoes in Landgraaf. In november hebben ze geflyerd bij de Zorgbeurs Parkstad.
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Kennismaken

Naast de activiteiten extern van ons promotieteam, organiseerden we tijdens de Peutermaand bij Hummelke, Rakkertjes
en Wereldwijs intern een koffieochtend om nieuwe ouders en kinderen kennis te laten maken met de peuteropvang. De
kinderen konden gezellig een ochtend meespelen en deze warme kennismaking resulteerde dan ook dit keer weer in een
aantal nieuwe aanmeldingen bij Hummelke en Rakkertjes.
We hebben ouders met kinderen (op locaties gevestigd in een gezonde basisschool) eveneens uitgenodigd voor een ouderavond over het voortzetten van het project Gezonde basisschool van de toekomst.

Overleg Centrale Oudercommissies

Eind mei en in oktober overlegden de voorzitters van de oudercommissies samen met de bestuurder en locatiemanager
tijdens het centrale overleg. Ze bespraken de jaar- en beleidsstukken van de organisaties en onder andere de voortgang
van het activiteitenplan 2019. Het centrale overleg wordt altijd goed bezocht door de vertegenwoordigers van ouders. In
oktober waren zelfs acht van de zes locaties vertegenwoordigd. Wij zijn blij met dit draagvlak en de input die we krijgen via
deze vertegenwoordigers.

Ouders in de schoolbanken

In het eerste kwartaal van 2018 zijn concreet afspraken gemaakt in de samenwerking met Kind en Gezin: per kwartaal
wordt op één van de locaties van SPL een ochtendworkshop voor ouders aangeboden.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Niet alleen ons personeel scholen we daarom in kinder-EHBO, maar we bieden ook
ouders lessen aan, zodat ze hun kinderen de juiste zorg kunnen bieden als ze zich bezeren. In samenwerking met de oudercommissies hebben we afgelopen kwartaal “Kinder EHBO voor kinderen” voor ouders georganiseerd. Omdat er zoveel
belangstelling was, hebben we uiteindelijk de training voor drie groepen opgezet.
De eerste groep is in september gestart, de tweede in oktober en de derde zal in
november de training volgen. De training werd door de organisatie Let us train you
gegeven, die ervaring heeft in het samenwerken met kinderopvangorganisaties.

6. berichtvan de pvt
In 2018 stond een groot deel van het werk van de PVT in het teken van de overgang van de cao Welzijn naar de cao Kinderopvang. De OR van KOK en de PVT van SPL hebben over deze harmonisatie gezamenlijk gesproken met de directie,
omdat we het belangrijk vonden de overgang vanuit diverse perspectieven te onderzoeken. We hebben hiervoor een
beroep gedaan op de expertise van een bemiddelaar van de vakbond FNV. Het onderhandelingsproces over de arbeidsvoorwaarden en de harmonisatietoeslag is goed verlopen en het overeengekomen akkoord is door een stemming door de
leden goedgekeurd en gaat per 1 januari 2019 in.
Naast dit intensieve overleg hebben de PVT leden een aantal overleggen met de directie, het managementteam en de raad
van toezicht gehad. We spraken geregeld over zaken als: het activiteitenplan, ziekteverzuim, financiële stukken en de verbetermeter als ook diverse andere zaken.

Ook deze PVT fuseert

De fusie van KOK en SPL naar KOP brengt met zich mee dat er één werknemersvertegenwoordiging gaat komen. Voorlopig
is 2019 een overgangsjaar waarin er een tijdelijke OR is. De PVT van SPL en de OR van KOK zullen gezamenlijk gaan vergaderen en ook samen met de directie spreken.

Samenstelling

De leden van de PVT van SPL in 2018 zijn: Luciënne Paffen, Monique Nieters en Coby Simons. In december heeft Monique
Nieters de PVT verlaten. Bij deze willen wij haar nogmaals bedanken voor haar inzet.
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Bijlage 1: leden raad van toezicht en raad van bestuur 31.12.2018
Raad van toezicht
De heer T. Iding		
Mevrouw J. Mulder
De heer R. Kapma
De heer B. Penders
Mevrouw C. Szalata

Raad van Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Lid
Lid
Lid

Mevrouw J. Rikers
Directeur / Bestuurder

Bijlage 2: locaties stichting peuterwerk landgraaf 31.12.2018
Centraal Bureau

Akerstraat 149, 6466 HD Kerkrade
045 531 19 83

Schatgraver					Eikske

Pastoor Schattenstraat 25A			
Pijler 15
6372 JA Landgraaf (Schaesberg)			
6372 MJ Landgraaf (Schaesberg)
045 532 16 55 					
045 532 38 09
			
Ukkepuk					Heggekwarteerke
An d’r Voeëgelsjtang 12				
Belvauer 62
6373 BJ Landgraaf (Nieuwenhagen)		
6373 TT Landgraaf (Nieuwenhagen)
045 533 03 07					
045 531 06 00

Hummelke					Boschkabouters
Pastoor Scheepersstraat 9			
6374 HR Landgraaf (Ubach over Worms)		
045 532 14 19					

Veeweg 73
6374 AN Landgraaf (Ubach over Worms)
045 531 84 38

Rakkertjes					Wereldwijs

Haaselt 3 					Baronstraat 11
6374 NJ Landgraaf (Ubach over Worms)		
6371 AR Landgraaf (Schaesberg)
06 574 630 75					
045 532 30 93
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Bijlage 3: Verkorte Balans en Verlies- en winstrekening per
											 31-12-2018
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Kinder Opvang
Parkstad
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