
 

  

Activiteitenverslag 2018 
Toerusten op de toekomst 

 

Het was een voorspoedig jaar waarin we ons gericht hebben op de toekomst. Door te investeren 

in onze medewerkers, materialen en locaties. Zodat we investeren in de kinderen in Oegstgeest.             

Dat doen we heel graag en daar zijn we trots op!  
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Toerusten op de toekomst  

2018 was een roerig jaar in de kinderopvang.  

De nieuwe wet met betrekking tot Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang ging 

van kracht. De nodige organisaties moesten veel aanpassingen maken. Ik ben er 

trots op dat SKO op vele punten al goed voorbereid was. Zo investeerden we al 

jaren eerder in werkbegeleiding door pedagogisch coaches, hebben we goed 

opgeleide pedagogisch medewerkers met veel ervaring en maken we al langere 

tijd gebruik van een kindvolgsysteem en zelfevaluatie instrumenten. De nieuwe 

wet in gebruik nemen voelde voor ons dus meer als puntjes op de i zetten.  

Op de dag van de pedagogisch medewerker, 20 september dit jaar, werd heel 

Nederland opgeschrikt door een vreselijk ongeluk. 4 kinderen op weg naar school 

verongelukten in een Stint. Dat raakte iedere ouder in het land maar bovenal 

iedereen die werkzaam is in onze sector. Ook wij gebruikten Stints en ook wij 

brengen kinderen in de ochtend naar school omdat hun ouders dit i.v.m. 

werktijden niet kunnen doen. En juist omdat het op de dag van de pm-er was 

zullen we hier nog jaarlijks bij stil staan.  

Deze twee onderwerpen zorgden ervoor dat de kinderopvang afgelopen jaar 

veelvuldig in de pers genoemd werd. En uiteindelijk kwamen veel gesprekken en 

discussies iedere keer neer op wat de gevolgen zijn voor de kostprijs. Jammer, 

want het zou moeten gaan over de kwaliteit, het belang van goede kinderopvang 

en de grote, positieve bijdrage tijdens de eerste 1000 levensdagen van een kind. En 

hoe kinderen –meer dan op welke plek dan ook- juist in de (buitenschoolse) 

opvang ervaringen opdoen die hen toerusten op de toekomst in deze toch snel 

veranderende en soms complexe 21e eeuw. Want daar zijn we trots op en juist dat 

willen we daarom ook uitdragen.  

Dat de economie nog verder toenam helpt wel bij deze mooie taak! We kregen 

weer volle groepen en konden personeelsleden meer uren laten werken. We 

konden weer gaan investeren. In dat –zo belangrijke- personeel door bijvoorbeeld 

te starten met onze eigen SKO academie. En door de locaties onder handen te 

nemen. De dagopvang groepen van Het Dok en het Kindercircus kregen een ware 

metamorfose terwijl het werk gewoon doorging. Met een geweldig resultaat….. en 

dan bedoel ik niet eens hoe het eruit ziet. Nee hoe de kinderen de ruimtes nu 

kunnen gebruiken, kinderopvang om trots op te zijn!  

Maar er is ook geïnvesteerd in onze systemen op kantoor, in nieuwe bussen voor 

de vervoersservice en we zijn gestart met social media. In eerste instantie om 

personeel te werven, wat uitstekend lukte met ludieke acties als ‘tijd voor thee’ en 

‘schuitje varen, theetje drinken’. Waarbij we geïnteresseerden kandidaten in 

gesprek lieten gaan met collega’s uit diverse locaties en werksoorten. Met succes 

Klantbelofte 
   

SKO staat voor kwalitatief 

goede kinderopvang. Wij 
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want de personeelstekorten waar diverse kinderopvangorganisaties mee kampten, golden 

niet voor ons! Inmiddels zetten we social media ook iets breder in. Nog steeds om 

collega’s te vinden maar ook om (nieuwe) ouders een beter beeld te geven van onze 

dagelijkse belevenissen. Wellicht ook leuk voor je om ons te volgen?  

In dit verslag minder tekst dan voorgaande jaren. Veel van wat we doen, doen we al jaren 

heel erg goed! Zo heeft het klachtenloket Kinderopvang wederom geen klachten 

ontvangen en is het gemiddelde cijfer voor oudertevredenheid over 2018 maar liefst 8,2! 

Dus in plaats van ieder jaar precies hetzelfde te beschrijven dit keer meer accenten op dat 

wat uniek was in 2018. Want iedere medewerker van SKO is uniek en ook ieder kind dat 

ons toevertrouwd wordt is uniek. Dat maakt SKO bijzonder en vooral heel erg leuk! Al 30 

jaar! We begonnen ons lustrum jaar daarom spetterend met een personeelsfeest in La 

France, in 2019 volgen de lustrumactiviteiten voor de kinderen. Daarover rapporteren we 

graag volgend jaar….. 

Hartelijke groet,  

namens het gehele personeel van SKO   

 

Evalien Rengers 

Directeur-bestuurder    

 

Missie (hier staan we voor) 
Wij bieden professionele kinderopvang in een vertrouwde en veilige omgeving om ieder 

kind uit te dagen hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen; om zo stapsgewijs een eigen 

plek in een steeds complexer wordende maatschappij in te nemen. Wij werken daarbij 

samen met partners aan de integrale ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen. En 

bieden ouders daardoor de mogelijkheid om gezin en werk kwalitatief te combineren. 

Visie (hier gaan we voor) 
Wij maken deel uit van de Oegstgeester gemeenschap en voelen ons daar bij betrokken. 

Samen met ouders en partners bieden wij kinderen een pedagogische omgeving waar het 

kind centraal staat, waarin zij ervaringen opdoen en zich spelenderwijs optimaal kunnen 

ontwikkelen. Wij stimuleren kinderen tot zelfstandigheid, ondernemen en ontdekken 

omdat dit belangrijke vaardigheden zijn voor hun toekomst. We doen dit in prettige, zo 

groen en duurzaam mogelijke locaties van waaruit gedreven professionals werken die 

zichzelf ook blijven ontwikkelen.  

Kindvisie 
Kinderen zijn uniek. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen 

tempo. Ze ervaren vanuit hun belevingswereld en wij vinden het belangrijk daarbij aan te 

sluiten; het kind bepaalt waar mogelijk en wij volgen. Kinderen zijn gericht op het 

aangaan van sociale interacties, zijn nieuwsgierig en al van jongs af aan willen ze de 

wereld om zich heen verkennen. Ze leren spelenderwijs want spelen is voor hen een 

natuurlijk proces om de wereld te ontdekken. Wij laten een kind daarom gewoon kind zijn 

om mens te worden. 

Vertrouwd 

   

Alle pedagogisch medewerkers: 

- zijn MBO of hoger opgeleid 

- hebben EHBO en BHV diploma  
- krijgen jaarlijks Video Interactie 

Begeleiding 
- kennen de meldcode kindermis-

handeling en huiselijk geweld 

 

We werken conform de Wet Innovatie en 

Kwaliteit in de Kinderopvang en investeren 

veel in begeleiding en coaching van onze 

teams en individuele medewerkers.  

 

We gebruiken: 

 de kwaliteitsmonitor NCKO bij  

zowel dagopvang als BSO 

 het kindvolgsysteem KIJK 

 het programma Uk en Puk bij de VE 
locaties en de medewerkers op die 

groepen voldoen aan de gestelde 
taaleis.  

 

SKO brede service en activiteiten: 

 inspiratiesessie voor ouders 

 voorleesexpress in de bibliotheek  
 natuuractiviteiten bij de blokhut 

 zwem- en tennislessen bij de BSO 
 gratis vervoerservice bij de BSO naar 

sport en muziek 
 de eetclub bij de BSO 

 warme maaltijd bij de Kindervlinder 

 8+ activiteiten  
 biologische voeding waar mogelijk 

 

Structureel overleg / samenwerking met: 

 oudercommissies 

 Het DOK 

 Montessorischool 

 Daltonschool 

 Joris de Witte 

 De Kring, locatie Rembrandt 

 De Kring, locatie Willibrord 

 De Vogels 

 de gemeente Oegstgeest  

 Centrum Jeugd en Gezin 

 logopedisten 
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Pedagogiek 
Bij SKO draait het om kinderen, niet vreemd natuurlijk voor een kinderopvang organisatie. Het gaat bij ons om het opgroeien, spelen, 

ontwikkelen en opvoeden van kinderen. Onze kracht zit hem in het “normale”. In dit verslag willen we de pedagogiek dan ook voorop 

stellen.  

Vernieuwd pedagogisch team: 
In 2018 zijn we gestart met een vernieuwd pedagogisch team. Een nieuwe pedagogisch 

manager, een nieuwe pedagogisch coach voor Oegstgeest Midden, samen met de twee “oude” 

coaches uit Haaswijk en West en onze inhoudelijke manager uit Poelgeest vormen dit team. In 

de nieuwe samenstelling hebben zij in sneltreinvaart elkaar leren kennen en de kindvisie van 

SKO eigen gemaakt. 

Vanuit het motto van het pedagogisch team werken zij aan de kwaliteit van SKO: “elk moment 

is een pedagogisch moment”. Zij zijn er klaar voor om als het pedagogisch geweten van SKO te 

fungeren! 

Aangescherpte kindvisie: 
De kindvisie is aangescherpt zodat deze nog duidelijker is voor alle medewerkers van SKO, slechts 5 woorden en hun 

betekenis voor SKO dat we in ons DNA opslaan: uniek, nieuwsgierig, sociale interacties, spelenderwijs en belevingswereld.   

Pedagogisch beleid gevierd: 
In 2017 hebben alle pedagogisch medewerkers meegewerkt aan het huidige 

pedagogisch beleid. Tijdens een thema-vergadering is het resultaat gepresenteerd aan 

de teams en werd de SKO-sleutelhanger met onze kindvisie uitgereikt aan alle 

medewerkers in de wijken.   

Voorschoolse Educatie  
Verschillende beleidsstukken op het gebied van voorschoolse educatie zijn gebundeld in het VE beleid. In dit beleid staat 

omschreven hoe SKO VE uitvoert in de praktijk, hoe we onze kwaliteit bewaken, samenwerken met ouders, CJG, Gemeente en 

andere partners. Door de uitbreiding van een VE locatie op Het DOK kunnen we een nog beter aanbod bieden aan alle 

kinderen in Oegstgeest.  

Nieuw Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid:  
De Wet IKK die grotendeels in 2018 in ging bracht een aantal veranderingen met zich mee waarvan de grootste het nieuwe 

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid is. De belangrijkste wijziging: het inventariseren van risico’s op het gebied van 

veiligheid en gezondheid moet in de eerste plaats op de werkvloer gebeuren. Daar staan wij helemaal achter! We hebben 

beleid opgesteld waarbij we de pedagogisch medewerker als professional serieus nemen. Dit houdt in dat eventuele 

werkinstructies op het gebied van V&G vooral als richtlijn en informatievoorziening gelden. De pm-er beslist samen met 

collega’s op basis van onze gedeelde kindvisie en de situatie hoe om te gaan met eventuele risico’s. Wij geloven er in dat dit de 

beste manier is om onze pm-ers de ruimte te geven de kinderen goed om te leren gaan met risico’s in het echte leven.  

Uiteraard zorgen we dat de kwaliteit van de pm-ers op dit gebied zich blijvend ontwikkelt en dat we de veiligheid en 

gezondheid van onze gebouwen, materialen, meubilair en handelen continu controleren.  

In 2018 hebben we het beleid vormgegeven en getoetst in de praktijk. In 2019 gaat het nieuwe beleid officieel in.  

Inrichting als pedagoog: 
Twee locaties hebben in 2018 een make-over gehad. De inrichting van een groepsruimte is enorm belangrijk. Kinderen hebben 

namelijk niet veel nodig buiten zichzelf om zich te ontwikkelen behalve een goede omgeving. Deels zijn dat onze pedagogisch 



Activiteitenverslag 2018 

 

Stichting Kinderopvang Oegstgeest 

medewerkers en deels is dat de inrichting van de groepsruimte. Wij zien de inrichting als pedagoog dus hebben we Het 

Kindercircus en een aantal groepen van Het Dok ingericht volgens onze pedagogiek. 

Resultaat: groepen die aansluiten bij de behoeftes van kinderen en hun ontwikkeling,; een fijne, rustige sfeer én uitdagend. 

Het speelplezier van de kinderen op de groepen spreekt voor zich. Hier zullen we het moeten doen met de foto’s:   

Boven: BSO Kajuit - Het DOK.                                Dagopvang Piraten - Het DOK 

Midden Snoezelholletje gang en grondbox babygroepen – Het DOK                   Speelhoeken - het Kindercircus 

Onder Podium en knusse hoeken – Het Kindercircus                     Beweeghal- het Kindercircus 

 

Ontwikkelingsgericht spelmateriaal: 
Alle locaties hebben dit jaar een extra impuls gegeven aan hun aanbod spelmateriaal. Onder begeleiding van de pedagogisch 

coaches zijn er nieuwe materialen aangeschaft. Daarbij is bewust gelet op de duurzaamheid van materialen en de leerwaarde 

van de materialen. Het resultaat is prachtig en uitdagend speelgoed.  
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Bij de BSO’s zijn er vooral veel mooie buitenmaterialen aangeschaft. Lekker ontdekken 

in de natuur, bewegen en spelen met elkaar. Want buiten kan je je nooit vervelen! Voor 

een goede inzet van de nieuwe materialen zijn we zowel op de dagopvanggroepen van 

Het Dok als op bij De Kindervlinder 

een speel-o-theek begonnen. Zodat 

alle groepen en dus alle kinderen 

optimaal gebruik kunnen maken van 

de materialen. Door regelmatig 

nieuw materiaal te kunnen 

neerzetten op de groepen dagen we 

kinderen uit elke dag nieuwe 

ervaringen op te doen.  

 

 

Vestigingen, aanbod en bezetting 
 

Capaciteit  Aantal groepen   Totaal aantal kindplaatsen         op 1-1- 2018       op 3-12- 2018 

het Kindercircus   2 KDV + 1 PSZ 

de Buren  5 BSO     Dagopvang (KDV)  152  177 

Het Dok   3 KDV, 4 BSO en 1 PSZ  Buitenschoolseopvang  (BSO) 512   570 

Vuur & Vlam   4 BSO    Peuterspeelzalen (PSZ)   64   80 

Toptieners   1 BSO 

Uit & Thuis   6 BSO + 3 PSZ   Daarnaast bieden we aan meer dan 1000 kinderen opvang in  

de Kindervlinder   8 KDV    de lunchpauze (tussenschoolse opvang) op verschillende  

de Waaghals   2 BSO    scholen in het dorp.  

de Vrije Vogels   4 BSO            
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beschikbare kindplaatsen 

per opvangsoort in 2018 
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PSZ KDV BSO

PSZ KDV BSO

2013 89,2 79,2 69,7

2014 97,1 76,4 74,5

2015 85 65,4 65,6

2016 85,7 66,9 67,4

2017 85,5 74 70,7

2018 73 77,3 68,4

bezettingsgraad in % tov LRK

(nb.  aantal plaatsen is gestegen in 2017, 2018 en 2019 )
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Personeel 
Het belangrijkste werk binnen onze stichting wordt verzet door de pedagogische medewerkers, zij verzorgen iedere dag 

liefdevol en professioneel de opvang van de kinderen. En dragen daarmee bij aan hun ontwikkeling.  

Beide staan daarom centraal bij ons!  

 

In 2018 zijn er 40 nieuwe medewerkers in dienst gekomen, het verloop onder vaste en flex medewerkers was 11,4% (was in 

2017 7,7%). Het ziekteverzuim is gedaald ten opzichte van vorig jaar (toen 4,34%) naar 3,55%.  
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SKO academie 
De kwaliteit van onze opvang wordt vooral bepaald door de kwaliteit, kennis en vaardigheden en capaciteiten van onze 

pedagogisch medewerkers. Om nu en ook in de toekomst hoogwaardige opvang te kunnen blijven aanbieden is continu leren 

en ontwikkelen van groot belang. Op deze manier blijven we ons zelf steeds weer verbeteren om zo elke dag het beste te 

kunnen bieden in de begeleiding en opvang van kinderen. 

In 2018 zijn we gestart met een eigen SKO academie als tool om SKO als lerende organisatie te ondersteunen. In de SKO 

academie kunnen medewerkers zelf vormgeven aan hun ontwikkeling en wat zij en SKO nodig hebben om als professional 

invulling te kunnen geven aan het vak. Deze tool is niet alleen voor eigen medewerkers, maar kan in de toekomst ook iets 

bieden aan onze samenwerkingspartners rondom de ontwikkeling van het kind zoals ouders, leerkrachten, zorgverleners e.d. 

Daarmee heeft de academie ook een verbindende functie in de samenwerking met anderen. 

Om de pedagogische kwaliteit van SKO nog verder te vergroten en de beste kinderopvang van Oegstgeest te zijn en te blijven 

is het essentieel dat we blijven leren. Een lerende organisatie zorgt ervoor dat we ons continu blijven verbeteren en we op zoek 

gaan naar nieuwe manieren en mogelijkheden om wendbaar te blijven en elke dag het beste uit onszelf te halen.  

Raad van Toezicht 
De raad van toezicht houdt toezicht op ons bestuur. De raad richt zich bij de vervulling van deze taak op het belang van onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast staat de raad de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies 

terzijde. Zij voert haar taak uit op basis van de statuten van de stichting, een goedgekeurd Strategisch Beleidsplan en de 

Governance Code Kinderopvang. Bij de uitvoering van haar taak heeft zij zich verbonden aan de Gedragscode voor 

bestuurders van bdKO. De werkwijze is vastgelegd in een reglement van de raad van toezicht. Deze staat op de website van 

SKO. Evenals het rooster van aan- en aftreden, het remuneratierapport en de Governance Code.  

Leden per 31 december 2018 

 Voorzitter: Anne Marie de Koning (1970) 

Hoofdfunctie: Advocaat/partner bij Sennef De Koning Van Eenenaam Advocaten 

Nevenfunctie: Rechter-plaatsvervanger rechtbanken Oost-Brabant en Zeeland/West-Brabant 

 Lid: Annemiek Hogendorp (1961) 

Hoofdfunctie: HR manager Stichting Het Rijnlands Lyceum 

 Lid: Johan de Greef (1952) 

Hoofdfunctie: gepensioneerd bestuurder woningcorporatie 

Nevenfunctie: secretaris huurdersvereniging Vredenvoorde, Rijswijk 

 Lid: Marleen Beumer (1963) 

Hoofdfunctie: Bestuurder Ouder- en Kindteams Amsterdam 

De leden van de raad hebben geen nevenfuncties die in strijd zijn met de belangen van SKO. 

 

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is bezoldigd conform de adviesregeling honorering leden raad van toezicht van de 

NVTK. In 2018  heeft de raad van toezicht 5 keer vergaderd. Bij vrijwel alle vergaderingen waren alle leden aanwezig. 

Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met leden van de Ondernemingsraad en is een overleg met de centrale 

oudercommissie (COC) bijgewoond door een RvT lid. Hun verslag over 2018  is te vinden op onze website.   

 


