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In dit jaarverslag kijken we terug op de voornemens die wij bij SKN in het jaarplan van 2020 

hebben opgenomen. Daarnaast nemen we andere belangrijke (niet geplande) activiteiten door.

Al vroeg in het jaar kregen we te maken met de gevolgen van het coronavirus. Half maart werd 

de kinderopvang gesloten en was de opvang alleen nog maar toegankelijk voor kinderen van 

ouders in cruciale beroepen. 

Vanuit de overheid werden ouders gevraagd hun facturen te blijven betalen omdat de overheid 

een compensatieregeling voor ouders had opgesteld. Zo konden ouders hun plek bij kinderdag-

verblijf, BSO of gastouder behouden. 

Er was voor 2020 een duidelijke keuze gemaakt voor consolidatie. Meer rust voor de  

medewerkers en voor verankering van het nieuwe doorgevoerde beleid. De coronapandemie 

zorgde echter voor voortdurende bijstelling van beleid en aangepaste werkwijzen bij de locaties. 

Het jaar stond vooral in het teken van de crisismaatregelen.

In dit compacte jaarverslag leest u meer over de activiteiten van SKN.

Karen Anne van Dorp (directeur) 

Inleiding
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De SKN benadert kinderen en ouders als individuen die 

het waard zijn om in te investeren. Zij stimuleert de ont-

wikkeling van kinderen vanuit de overtuiging dat elk kind 

competent is en zichzelf kan ontwikkelen.

Visie

De SKN wil de beste kinderopvangorganisatie in de regio 

Noordoostpolder zijn. De SKN heeft aandacht voor zowel 

ouder als kind en biedt van de vroege ochtend tot de late 

avond een vertrouwde, veilige omgeving waarin elk kind 

zich op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkhe-

den kan ontwikkelen.

Missie

• Sprankelend   We werken met plezier en met passie.

• Vernieuwend  We zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en staan daar  

  open voor. We weten waar klanten behoefte aan hebben en 

  spelen hier proactief op in.

• Betrouwbaar en zorgvuldig  Kinderen, ouders en medewerkers kunnen van ons op aan: we  

  zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

• Deskundig  Onze medewerkers zijn vakbekwame en gedreven professionals.

Kernwaarden
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Een samenvatting van de 
activiteiten en resultaten

Algemeen

In maart hebben we een nieuwe huisstijl gekozen. Het 

logo van SKN bestaat uit drie vliegervormen (als symbool 

voor persoonlijke groei). Dit wilde SKN herkenbaar uitge-

beeld hebben in het logo en de huisstijl. Het oude logo 

was iets gedateerd, maar de herkenbaarheid moest nog 

wel worden behouden. De paarse en groene kleur zijn 

bewaard gebleven, maar er is voor frissere, fellere kleuren 

gekozen. De tekst is beter leesbaar en krachtiger gemaakt 

door gebruik te maken van een donkerpaarse kleur. In de 

vliegers zit een lijnenspel wat een speels karakter geeft 

aan de huisstijl. De huisstijl wordt gebruikt in media zoals 

visitekaartjes, briefpapier, een nieuwsbrief, bedrijfskleding, 

pandreclame en op de website. Er kwam een frisse, 

professionele en eigentijdse huisstijl waarin de 

herkenbaarheid gewaarborgd is.

Huisstijl

In 2020 was SKN de grootste en meest volledige 

aanbieder van kinderopvang in de Noordoostpolder. 

SKN was als aanbieder met de BSO-locaties in alle wijken 

van Emmeloord aanwezig.

Aanbieder

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. 

Nog nooit hadden we zoiets meegemaakt. Voortdurend 

moest SKN inspringen op de maatregelen die vanuit de 

overheid werden geïntroduceerd. We werkten met 

protocollen en beslisbomen die herhaaldelijk werden 

aangepast. 

Half maart 2020 was er de eerste lockdown, een 

intelligente lockdown, en werden de scholen en de 

kinderopvang gesloten. 

Er vond noodopvang plaats voor kinderen van ouders in 

cruciale beroepen en kinderen met een sociaal medische 

indicatie of een onveilige thuissituatie.

Vanaf 11 mei kon de kinderopvang weer open, zij het met 

de nodige maatregelen. Een afstandscriterium tussen 

medewerkers onderling, geen ouders binnen op de 

locaties, overdrachten via telefoon of digitaal. Voor de 

kinderopvang gold gelukkig geen afstandscriterium 

tussen kinderen onderling en tussen kinderen en 

medewerkers. Vanaf 15 december volgde de tweede 

lockdown.
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Ouders ervaren op verschillende momenten hun contact 

met de dienstverlening van SKN. Als zij voor het eerst 

met hun baby op een kinderdagverblijf komen, is dat een 

andere ervaring dan wanneer het kind al naar de BSO 

gaat. Voor al die verschillende momenten kunnen ouders 

ons waardevolle feedback geven. Daarom zijn wij op zoek 

gegaan naar een partij die ons kan helpen met continu 

tevredenheidsmetingen. In 2020 hebben wij de keuze ge-

maakt voor de Verbetermeter. Door de tweede lockdown 

(vanaf 15 december) is de uitrol van de Verbetermeter 

uitgesteld. In april 2021 is de Verbetermeter ingevoerd. 

Net als in 2019, zijn er in 2020 geen klachten via de 

Geschillencommissie bij SKN ingediend.

Via de eigen klachtenregistratie werden in 2020 11 klach-

ten geregistreerd. Minder dan het jaar ervoor. Mogelijk als 

gevolg van de sluitingsperiodes. De klachtenafhandeling 

verliep in alle gevallen binnen de afgesproken termijn van 

twee weken en werd nagenoeg in alle gevallen naar tevre-

denheid van de indieners opgelost. Het klachtenverslag 

2020 wordt met de centrale oudercommissie besproken.

Tevredenheid klanten Klachten

In 2020 zijn we gestart met een digitaal kind volgsysteem voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Doen, Praten, Bewegen en 

Rekenen bestaat uit vier observatielijsten, waarmee we de ontwikkeling van het kind eenvoudig in beeld kunnen 

brengen:

• Zo doe ik (sociaal-emotionele ontwikkeling)

• Zo praat ik (spraak-taalontwikkeling)

• Zo beweeg ik (motorische ontwikkeling)

• Zo reken ik (rekenontwikkeling)

Na het invullen van een observatielijst vinden de pedagogisch medewerkers in de bijgeleverde handleiding duidelijke 

handelingssuggesties. Dus of een kind nou achterblijft of juist voorloopt: de pedagogisch medewerker ziet precies wat 

zij kan doen om het verder te helpen.

Digitalisering

Gemeenten, waaronder de gemeente Noordoostpolder, 

streven naar kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar, waarin 

kinderopvang en basisonderwijs samenkomen op één 

plek. In de visie van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten wordt gesproken over het realiseren van 

een doorgaande ontwikkelingslijn. Ook SKN is actief in 

de ontwikkeling van kindcentra in de gemeente 

Noordoostpolder. 

In 2020 participeren wij in:

 Kindcentrum Espelervaart

 Kindcentrum de Erven

 Kindcentrum de Zuidert

 Kindcentrum de Triangel

Kindcentra
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Ook in de gastouderopvang werden de gevolgen van de 

coronamaatregelen ervaren. De bemiddelingsmedewerk-

sters hebben de koppelingsgesprekken, begeleidingsge-

sprekken en eindevaluaties digitaal vormgegeven. Een 

korte periode konden er wel huisbezoeken plaatsvinden. 

Dat was in de zomer en het najaar van 2021.

Om de gastouders te ondersteunen in hun professionalise-

ring zijn online trainingen opgezet voor het pedagogisch 

werkplan van de gastouders.

Werksoorten

Gastouderopvang

In het kader van gezonde kinderopvang zijn we bij de 

kinderdagverblijven gestart met beweegcoaches. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het aanbieden van een uitdagend 

en afgestemd beweegaanbod op de drie kinderdagverblij-

ven om kinderen te stimuleren in hun motorische ontwik-

keling. Er is een omschrijving van de taken opgesteld en 

de beweegmaterialen zijn aangeschaft.

Kinderdagopvang en 
peuterspeelgroepen
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Werksoorten

De tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet 

kinderopvang maar onder de Wet op het primair 

onderwijs. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid 

voor het overblijven bij de scholen ligt. Een drietal 

Aves-scholen heeft de tussenschoolse opvang uitbesteed 

aan SKN. Als gevolg van de coronapandemie hebben de 

scholen vrijwel voortdurend een continurooster gedraaid. 

Uiteindelijk is de, door de SKN verzorgde, tussenschoolse 

opvang gestopt. 

Tussenschoolse 
opvang

De visie op mediaopvoeding is uitgewerkt en opgenomen 

in het pedagogisch beleid. Dat betekent dat we gaan 

kijken welke investeringen we in de hardware willen gaan 

doen voor de kinderen op de BSO-locaties. 

Buitenschoolse 
opvang

In september 2020 is een tweede peuterspeelgroep 

gestart met het ontwikkelingsgerichte programma 

‘Startblokken’. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma 

dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachter-

stand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te 

verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere 

start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan 

een positief effect hebben op hun verdere schoolloop-

baan. 

VVE bestaat uit twee onderdelen:

1. Voorschoolse educatie. Dit vindt plaats op de 

 peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en richt  

 zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de  

 verantwoordelijkheid van gemeenten.

2. Vroegschoolse educatie. Dit vindt plaats op de 

 basisschool en is gericht op kleuters. 

Ieder jaar activiteitenkalenders met superleuke thema’s!

VVE
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•  Training Meldcode

Heeft online plaatsgevonden.

•  EHBO

Alle medewerkers met een vast dienstverband zijn 

geschoold en in het bezit van een geldig Kinder 

EHBO-certificaat.

•  BHV

Alle medewerkers met een vast dienstverband zijn ge-

schoold en in het bezit van een geldig BHV-certificaat.

 

 In 2020 heeft SKN voor een korte periode stageplaatsen 

geboden aan mbo- en hbo-stagiaires. Tijdens en na de 

eerste lockdown zijn er geen stagiaires op de locaties 

geweest.

Alle voortgangsgesprekken (en indien aan de orde functio-

neringsgesprekken) hebben digitaal plaatsgevonden. 

Medewerkers 2020

 In december 2020 was er 49,15 fte in dienst.

 Het verzuimpercentage 2020 excl. WAZO/ZW was 2,74%.

 In een aparte registratie is bijgehouden hoeveel medewerkers afwezig waren i.v.m.   

 testen en/of quarantaine. Vanaf augustus waren dat ongeveer 15 medewerkers per   

 maand die gemiddeld 1 a 2 dagen afwezig waren. In november kwam dat neer op bijna  

 3%. In december op iets meer dan 1%.

Deskundigheidsbevordering

Gesprekkencyclus 



SKN    
Europalaan 40a

8303 GJ Emmeloord

t 0527 - 62 06 13

e info@sknop.nl 

w www.sknop.nl

Volg ons op
facebook

Aantal kindplaatsen kinderdagopvang - 

144 (incl. peuteropvang)

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroep - zie boven 

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang - 329

Aantal kindkopppelingen gastouderopvang - 178

Aantal scholen tussenschoolse opvang - 

3, ruim 500 kinderen

Kindplaatsen Landelijk 
Register Kinderopvang 
(december 2019)

Hille Nieuwdam (voorzitter)

Meintje Jonker (secretaris)

Wilma Prins (penningmeester)

Bestuur (per 31 december 2019)
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