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VOORWOORD

Vanuit politiek Den Haag komt
steeds meer aandacht voor de
ontwikkeling van kinderen in
de voorschoolse periode. Het
belang van een vroegtijdige
onderkenning van eventuele
problemen in de ontwikkeling
van kinderen wordt gezien en er
zijn dientengevolge de
afgelopen jaren stevige
maatregelen genomen. De wet
Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang (IKK) is op 1
januari 2018 in werking
getreden. De wet IKK
verbetert de kwaliteit en de
toegankelijkheid van de
Kinderopvang.

De wet IKK brengt extra kosten
met zich mee. Zo is voor 2019
uitbreiding van het aantal VVEuren voorzien, zijn er coaches
Passende Kinderopvang
benoemd en zullen op termijn
meer HBO’ers benoemd gaan
worden. In 2018 moesten we ons
al voor een deel voorbereiden op
die extra kosten hetgeen extra
heeft gedrukt op de exploitatie.

We hebben in 2018 een
daling moeten verwerken
van het aantal bezette
peuterplaatsen. Enerzijds
lijkt dit het gevolg van de
verbeterde economische
omstandigheden waardoor
een deel van de ouders zijn
overgestapt naar reguliere
dagopvang. Anderzijds
wijst ook landelijk
onderzoek uit dat de
bureaucratische regeldruk
van de wet IKK tot uitval
op peuterspeelzalen leidt.
Onze wijkgerichte aanpak
is er op gericht om alle
kwetsbare kinderen te
bereiken. Daarvoor zullen
we ons blijvend inzetten.

We vierden in 2018 het
50 jarig jubileum van SPA
en namen tevens
afscheid van mevr.
Hennekes als directeurbestuurder.

We hebben in 2018
ervaring opgedaan met
de exploitatie van een
aantal BSO’s. Dat aanbod
was nieuw voor ons, maar
inmiddels is het een vast
onderdeel geworden van
ons dienstenpakket.

Al met al is 2018 een jaar
vol beweging met veel
nieuwe ontwikkelingen
en activiteiten. We
worden weliswaar
geconfronteerd met
bezuinigingen, maar we
staan als Stichting
Peutercentra Arnhem
nog steeds op en top op
de kaart.
Mario Lamers
Directeur Bestuurder
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1 MISSIE & VISIE
Met onze peuterspeelzalen en BSO’s willen wij een
professionele,ontwikkelingsgerichte, voor- en
naschoolse basisvoorziening zijn voorkindereninde
peuterleeftijd (peuterspeelzalen) en basisschoolleeftijd (BSO’s).Wehebben een heldere visie op
opvoeden hetgeenuitgangspunt is bij de verzorging,
begeleiding en ontwikkelingsstimulering van de
kinderen die aan ons worden toevertrouwd. We
hebben oogvoor peutersdiesignalenafgeven welke
duiden op mogelijke ontwikkelingsproblematiek. Aan
deze peuters wordt extra aandacht besteed.

Elk kind is uniek, heeft zijn specifieke
eigenschappen. Kinderen hebben een
natuurlijk neiging tot groeien en zichzelf
ontwikkelen. Zij staan open voor hun
omgeving. Door vrijheid van expressie
leert het kind zichzelf en de ander beter
kennen. Een peuterspeelzaal of BSO van
SPA is een warme, vertrouwde plek waar
kinderen kunnen groeien, samen met hun
ouders. Het is een onmisbare schakel in
het netwerk rondom het jonge kind.

Een kind zal zich pas gaan
ontwikkelen als het zich veilig voelt.
Onze pedagogisch medewerkers
accepteren elk kind als een uniek
individu met zijn eigen capaciteiten
en tekortkomingen. Zij respecteren
het kind en bewonderen wat het
bereikt heeft. Door goed te kijken
proberen zij te verstaan wat het
kind ‘uitdrukt’, wil vertellen en
spelen vervolgens in op de behoefte
van het kind.
De pm’ers bieden veiligheid en
geborgenheid, ruimte en
uitdagingen van waaruit het kind
zich kan gaan ontwikkelen. Zij geven
het kind enerzijds ruimte om zelf te
onderzoeken en te experimenteren
en sluiten aan bij de interesses van
het kind. Anderzijds geven zij
duidelijkheid door ritme, regelmaat
en regels waardoor ze voor het kind
een bepaalde mate van
voorspelbaarheid en een veilige en
geborgen situatie creëren.
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2 ONTWIKKELINGEN 2018

SPA beschikte eind 2018 over
een drietal BSO’s. BSO Actief!
en BSO Creactief! Zijn door
SPA opgezet en ingericht. In
mei 2018 heeft SPA BSO De
Santekraam overgenomen
(antroposofisch). Gedurende
een aantal maanden is er in de
tijdelijkheid een manager
aangesteld voor alle BSO’s om
deze nieuwe diensten goed te
borgen in het totale aanbod
van SPA. Na wat startperikelen
(o.a. om de backoffice goed in
te richten op de invoering van
BSO’s) kunnen we stellen dat
eind 2018 alle BSO’s hun
bestaansrecht hebben
bewezen. Voor 2019 wordt
uitbreiding naar een vierde
BSO verwacht.

Passende Kinderopvang is
binnen de gemeente
Arnhem onderdeel van
structureel beleid
geworden. Doel is om alle
kinderen binnen de
Kinderopvang in Arnhem
in hun eigen leefomgeving
de professionele zorg en
begeleiding te beiden die
ze nodig hebben ter
voorbereiding op het
onderwijs. In september
zijn daartoe o.a. 7
coaches Passende
Kinderopvang benoemd
en is het coachingstraject
van de medewerkers
gestart.

SPA is sinds 1 juli 2018
verantwoordelijk voor de
uitvoering van de
voorziening Spruitgaaf. Deze
voorziening vindt plaats in
de wijk Schuitgraaf en wil
graag een verbindende
factor zijn voor ouders van
jonge kinderen. Het biedt de
ouders een mogelijkheid om
elkaar te ontmoeten en
informatie aan elkaar uit te
wisselen. Zo worden
koffieochtenden
georganiseerd onder
begeleiding van een
professional. Een door SPA
aangestelde coördinator
begeleidt deze voorziening.
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Begin 2018 hebben Speelrijk 1,2 en 3 en Karbonkel Plus een
nieuwe locatie ‘De Kleine Johannes’ in gebruik genomen. Er zijn
veel aanpassingen aan het gebouw gedaan om het geschikt te
maken voor onze speelzalen.
Ook peuterspeelzaal De Blokkendoos is verhuisd. Deze
verhuizing resulteerde in een toename van het bereik van het
aantal VVE kinderen omdat de locatie nu beter gesitueerd is in
de wijk. Tot slot is peuterspeelzaal Springplank verhuisd. Deze
locatie is nu ondergebracht in een schoolgebouw.
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Op 1 januari 2018 heeft de overheid de kwaliteitseisen
voor de kinderopvang gewijzigd. De wijzigingen
betekenen een verbetering van de kwaliteit en de
toegankelijkheid van de kinderopvang. Ze zijn vastgelegd
in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK).
De wet is opgedeeld in 4 thema’s:
1.
2.
3.
4.

De ontwikkeling van het kind centraal
Veiligheid en gezondheid
Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
Kinderopvang is een vak

SPA heeft zich al in 2017 voorbereid op de invoering van
deze wet. Het pedagogisch beleidsplan is aangepast,
mentorschappen zijn ingevoerd en het veiligheids- en
gezondheidsbeleid is aangepast.

SPA heeft zich in
2018 intensief
verdiept in de nieuwe
eisen rondom
privacywetgeving. Er
zijn protocollen
ontwikkeld en alle
medewerkers zijn
geïnstrueerd in het
werken binnen de
nieuwe AVGrichtlijnen. Daar waar
nodig zijn bestaande
procedures
aangepast of
aangescherpt.
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3 CIJFERS

In 2018 waren 376 dagdelen begroot van
groepen met 8 peuters (incl 10 dagdelen
Startgroep en een verwachte uitbreiding
van 15 dagdelen.
We hebben de begrote bezetting niet
gehaald. Eind 2018 hebben we 365
dagdelen geleverd, incl 10 dagdelen
Startgroep. Gemiddeld hebben we 371,7
dagdelen peuterspeelzaalwerk geleverd.
Daarnaast bezochten gemiddeld 5 AZCpeuters per week de POL-locatie.

1452 verschillende kinderen hebben SPA
bezocht (2017: 1570)
Het gemiddeld bezettingspercentage over
2018 was:

82,0%
(2017: 90,9%)
Overzicht bezette peuterplaatsen
(1 pp is 2 dagdelen per week):

In 2018 waren er 664 nieuwe aanmeldingen
(2017: 752). Het aantal aanmeldingen is
voor het eerst in jaren afgenomen.

VVE-pp van niet-toeslagouders
317
VVE-pp van toeslagouders
75
Reguliere pp van niet-toeslagouders 336
Reguliere pp toeslagouders
518
Totaal
1.247
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Het aantal zorgkinderen in de
kinderopvang is landelijk hoog.
Dat geldt zeker ook voor
Arnhem.
De gemeente Arnhem
hanteert een ruime doelgroep
definitie voor de bepaling van
een VVE-indicatie. Er wordt
veel waarde gehecht aan
gelijke kansen voor alle
kinderen. Derhalve mogen ook
kinderen zonder VVE-indicatie
4 dagdelen bij ons spelend
komen leren. Gezinnen met
een minimum inkomen krijgen
daarbij de extra dagdelen
gratis.

Op Speelrijk 1 en De Kleine
Boemerang biedt SPA
voorschoolgroepen.

Op onze startgroepen worden de gescheiden werelden van
peuterspeelzaal (leidsters) enerzijds en de basisschool
(leerkrachten) anderzijds bij elkaar gebracht, doordat het aanbod
voor peuters geïntegreerd wordt met het aanbod van de
basisschool tot één ‘Doorgaande ontwikkel- en leerlijn’. In 2018
hebben 71 kinderen deelgenomen aan de startgroepen van de
Mozaiek en de Johannesschool.

Er wordt samengewerkt
met de buurtbasisscholen
Het Mozaïek en De
Johannesschool, Stichting
PAS (o.a. de logopediste
van de St. PAS), sociaalhuis
Het Prisma, het Sociale
Wijkteam jeugd en het
consultatiebureau/het
vindplaats gericht werken.
In 2018 bezochten 52
kinderen de
voorschoolgroepen.
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4 PERSONEEL & ORGANISATIE
Directie
Managers PSZ’en
Manager BSO
Fin Administratie
HR
Orthopedagoog
Coördinator Projecten
Planning en secretariaat
Technisch Medewerker
Pedag. Medewerkers
Huish. Medewerkers
Totaal

SPA is gezegend met het
feit dat er op diverse
locaties vrijwilligers actief
zijn in het uitvoerende
werk. De vrijwilligers zijn
een waardevolle
aanvulling op de kennis en
ervaring van de
professionals en kunnen
net de extra aandacht
geven aan de peuters die
ze vaak nodig hebben.

01.01.2018

31.12.2018

0,83
0,87
0,00
1,09
0,22
0,67
0,00
1,76
0,11
41.54
1,56
48,82

0,83
1.47
0,28
1,14
0,67
0,82
0,17
1,67
0,69
44,67
0,97
53,38

De gemiddelde
leeftijd van de
medewerkers van SPA
was op 31.12.2018

45,3

Afgelopen jaar zijn er 2 nieuwe leden
toegetreden tot de Ondernemingsraad. In
2018 bestond de OR uit de volgende
personen:
Ineke Eikendal (voorzitter)
Marijke van Bindsbergen (secretaris)
Carianne Loeffen (lid)
Els Welsing (lid/tot juni 2018)
Nathalie Gotink (lid/vanaf juni 2018)
Josi Denissen (lid/juni 2018)
Aantal vergaderingen:
- OR-vergadering
- OV-vergadering (waarvan 1 met MT)
- Vergadering OR SPA en SPO

8
8
1

De volgende onderwerpen zijn aan bod
geweest: Personeelshandboek, verzuimbeleid,
AVG, veranderingen bezetting Centraal
Kantoor, voorbereiding implementatie 16 uur
VVE, verruiming openingstijden, overname
BSO Santekraam, Passende Kinderopvang,
werkdruk, stagebeleid, eisen IKK, financiële
verantwoording en sociaal jaarverslag.
De OR heeft zitting gehad in de
sollicitatiecommissie voor een nieuwe
directeur-bestuurder en een nieuwe manager.
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Bijna elke locatie heeft een eigen Oudercommissie. Daar waar er geen oudercommissie is
leveren wij flinke inspanningen om wel een OC te formeren, maar het ontbreekt aan
belangstelling bij ouders. SPA betrekt bij deze locaties de ouders op een andere manier bij
het beleid.
SPA kent verder een Centrale Ouder Commissie. Met deze COC heeft de directie een
aantal keren per jaar overleg, De COC bestond in 2018 uit de volgende personen:
Judith Schoenmakers
Annemarie Bols (tot oktober 2018)
Mariëlle van Dijk

In 2018 is gewerkt aan de verdere professionalisering van de
pedagogisch medewerkers. Alle pm’ers zijn (of worden) geschoold in
het werken met Actief Betrokken, het VVE-programma dat speciaal
voor Arnhem is ontwikkeld. Daarnaast werkt iedere locatie met het
Ontwikkeling Volg Model en ook daarvoor is iedereen geschoold.
Diverse medewerkers hebben het benodigde 3F-taal- en rekenniveau
behaald. Helaas hebben we ook van medewerkers afscheid moeten
nemen voor wie dat niet geldt. Daar waar nodig hebben medewerkers
EHBO en BHV gevolgd en de certificaten behaald.
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5 KWALITEIT
De locaties van SPA worden regelmatig door de
GGD geïnspecteerd om te beoordelen of ze
voldoen aan de Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In 2018 zijn
vrijwel alle locaties bezocht en we kunnen
constateren dat in de meeste gevallen ruim
voldaan werd aan de getoetste voorwaarden.
SPA biedt op alle locaties VVE en met name het
pedagogisch beleid wordt als heel sterk ervaren
door de inspecteurs.
Op een enkele locatie kreeg SPA aanwijzingen
over het niet voldoen aan de gestelde
kwaliteitscriteria (VVE) voor personeel. Het is
onmogelijk om vacatures op te vullen met
nieuwe medewerkers die direct vanaf de start
over alle kwalificaties beschikken. Dit is
aanleiding geweest voor de gemeente om hier
aangepast beleid op te ontwikkelen.
Onze medewerkers volgen met enige regelmaat
aanvullende trainingen en scholingen. SPA hecht
grote waarde een goed gekwalificeerd personeel.
Alle inspectierapporten van de GGD worden op
de website van SPA geplaatst. Op verzoek kan
een inspectierapport ook separaat worden
toegezonden.

SPA kent een interne klachtenprocedure. We vinden het
belangrijk dat ouders tevreden zijn.
We staan open voor verbeterpunten.
Wanneer we er met een open
dialoog niet uitkomen kunnen
ouders terecht bij een externe
geschillencommissie. In 2018 zijn er
geen klachten ingediend bij de
Geschillencommissie Kinderopvang.
Meer informatie is te vinden in het
openbaar jaarverslag klachten 2018
op de website van SPA.
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6 FINANCIËN
Na de harmonisatie van 2015 heeft
SPA moeten wennen aan het anders
organiseren van de eigen
onderneming. Door de grote
spreiding aan locaties en de
conjunctuurgevoeligheid van onze
diensten is het een stevige uitdaging
om SPA financieel gezond te houden.
Het boekjaar laat een klein positief
resultaat zien van €25.663 (na VpB).
Dit resultaat wordt voor een groot
deel beïnvloed door de Regeling
compensatie transitievergoeding die
op 1 april 2020 in werking treedt. De
regeling bepaalt dat een werkgever
recht heeft op compensatie inzake
verstrekte transitievergoedingen
tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020,
vanwege beëindigen van
dienstverbanden wegens ziekte van
werknemers. Vooruitlopend op deze
regeling is in 2018 reeds een bate
opgenomen.
Daarnaast heeft een onverwachte
teruggaaf van subsidie over het
voorgaande boekjaar bijgedragen tot
het positieve resultaat.
Een verkorte versie van de financiële
verantwoording over 2018 is voor
belangstellenden op te vragen op
het Centraal Kantoor.
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7 RAAD VAN TOEZICHT
In 2018 is de Raad van Toezicht 6
keer bij elkaar geweest. Het
betroffen 5 reguliere
vergaderingen en 1
verdiepingssessie. Alle
bijeenkomsten waren in
aanwezigheid van de directeurbestuurder. Daarnaast heeft de RvT
in mei de nieuwe directeurbestuurder aangesteld. Bij deze
benoeming is de RvT geadviseerd
door vertegenwoordigingen van de
ouderraad, de OR en centrale staf.
Gedurende de reguliere
vergaderingen wordt de voortgang
en ontwikkeling van SPA
besproken. Er is specifieke
besluitvorming geweest over de
jaarrekening 2017, almede de
begroting van 2019. De RvT is in
laatste bijeenkomst bijgepraat over
de landelijke ontwikkelingen door
een afgevaardigde van Sociaal
Werk Nederland. Tot slot is er een
begin gemaakt met het verzamelen
van de bouwstenen voor een
nieuw strategisch beleidsplan voor
2020 e.v.
In mei hebben de leden van de RvT
een aantal locaties bezocht in het
kader van de jaarlijkse rondtoer.
Een tweetal RvT leden is aanwezig
geweest bij de thema-avond van de
Centrale Ouder Commissie.

De RvT benoemt de
directeur-bestuurder en
houdt toezicht op het
functioneren van de
directeur-bestuurder en
de organisatie, mede in
relatie tot de afspraken
die gemaakt zijn in het
kader van het strategisch
beleidsplan. De RvT weegt
daarbij steeds het belang
en de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van
de organisatie, en de
belangen van de
betrokkenen.
In het RvT-reglement is
vastgelegd voor welke
besluiten de directeurbestuurder toestemming
van de RvT behoeft (bijv.
sluiten van een locatie).
De RvT geeft haar akkoord
voor de begroting en de
jaarrekening en benoemt
de accountant. Tot slot is
de RvT een wezenlijke
sparringpartner voor de
directeur-bestuurder,
ieder vanuit zijn/haar
eigen expertise.

Naam: De heer B. van Eeten, voorzitter
Woonplaats: Arnhem
Functie: Adviseur Sociaal Domein
Specifieke deskundigheden: Openbaar bestuur
Datum benoeming: 16.06.2014
Naam: Mevr. M. Smulders, vicevoorzitter
Woonplaats: Arnhem
Functie: Welzijnswerk (gepensioneerd)
Specifieke deskundigheden: Maatschappelijk Werk
Datum benoeming: 15.07.2010
Naam: De heer mr. M. Dessing
Woonplaats: Arnhem
Functie: Jurist verzekeringsmaatschappij
Specifieke deskundigheden: Organisatieontwikkeling
Datum benoeming: 17.11.2014
Naam: Mevr. Mr. N. Viellevoye - Geers
Woonplaats: Arnhem
Functie: Business Mediation / Advocatuur
Specifieke deskundigheden: Bemiddeling / Juridisch
Datum benoeming: 21.03.2016
Naam: De heer drs. M. van Putten
Woonplaats: Arnhem
Functie: Openbaar Ministerie
Specifieke deskundigheden: Veiligheid / ICT
Datum benoeming: 21.03.2016
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8 WAAR ZIJN WE TROTS OP IN 2018
In samenwerking
met Stichting Pas en
SKAR is er op diverse
locaties gedurende 2
weken van de
zomervakantie een
zomerschool aangeboden.
De evaluatie gaf veel
positieve feedback.
Voldoende aanleiding om
ook in 2019 weer een
zomerschool te gaan
organiseren.

In april vierde SPA het
heuglijke feit dat we al 50
jaar peuterspeelzaal-werk
bieden in Arnhem. Met
een druk bezocht minisymposium werd – in
aanwezigheid van de
grondleggers van het
peuterspeelzaalwerk in
Arnhem - vanuit diverse
kanten nog eens belicht.
Met trots kijken we terug
op de afgelopen 50 jaar.

SPA was initiatiefnemer
bij de ontwikkeling en
implementatie van de
Passende Kinderopvang. In samenwerking
met Stichting PAS zijn
in 2018 stadsbreed de
coaches Passende
Kinderopvang
benoemd. Er blijven
verbeterpunten maar
SPA is trots op de wijze
waarop de Passende
Kinderopvang in
Arnhem steeds meer
een vanzelfsprekendheid aan het worden is.

Het aanbieden van BSO’s was
een nieuwe ervaring voor SPA.
In 2018 hebben we ervaring
opgedaan met 2 zelf ingerichte
BSO’s en hebben daarnaast een
antroposofische BSO
overgenomen. Het is nog steeds
even wennen maar inmiddels
zijn we trots op de bereikte
resultaten.
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9 VOORUITBLIK 2019
In 2019 zijn er voor SPA de nodige uitdagingen:
-

-

-

Een nieuw strategisch beleidsplan met daarin onze
koers voor de komende jaren
Een kritische bedrijfseconomische analyse van alle
locaties met als doel een efficiënter gebruik van
ruimtes en anticiperen op de afname van het aantal
inschrijvingen teneinde SPA financieel gezond te
houden
Verdere inbedding van Passende Kinderopvang,
samen met Stichting Pas en de gemeente Arnhem
Zorgvuldige implementatie van de Invoering van 16
uur VVE
Intensivering van de samenwerking met onderwijs en
welzijnsinstellingen
Verdere professionalisering en digitalisering van de
administratieve organisatie zodat wij onze
stakeholders nog beter kunnen bedienen
Lancering van een moderne nieuwe website
Verhuizing met het centraal kantoor

2019 wordt een boeiend en
spannend jaar voor SPA. Vol
vertrouwen gaan we de uitdagingen
aan.

SPA heeft er zin in!

Mr. B.M. Teldersstraat 13, 6842 CT ARNHEM

