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In dit jaarverslag kijken we terug op de voornemens die wij bij SKN in het jaarplan van 2021  
hebben opgenomen. Daarnaast nemen we andere belangrijke (niet geplande) activiteiten  
door. 

Ook in 2021 hadden we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De kinderdagverblijven 
en buitenschoolse opvanglocaties zijn twee keer een periode gesloten geweest en de opvang 
was tijdens de sluitingen alleen nog maar toegankelijk voor kinderen van ouders in cruciale  
beroepen. 

Vanuit de overheid is aan ouders gevraagd hun facturen te blijven betalen omdat de overheid 
een compensatieregeling voor ouders had opgesteld. Zo konden ouders hun plek bij het  
kinderdagverblijf en/of de BSO behouden.

Voor 2021 hebben wij ervoor gekozen om ons te richten op de verdere ontwikkeling van kennis 
en vaardigheden bij de medewerkers. Ook willen we laten zien dat wij deskundig zijn op het 
gebied van het jonge kind.

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 mogelijk

heden kan ontwikkelen.

Missie

• Sprankelend   We werken met plezier en met passie.

• Vernieuwend en verrassend  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

Er zijn vier opgroeitips verspreid onder klanten van de  

kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen. Ook zijn er 

vier opgroeitips verspreid onder klanten van de buiten

schoolse opvanglocaties. De opgroeitips werden gekop

peld aan landelijke thema’s. Ze bevatten informatie over 

het belang van bepaalde onderwerpen zoals voorlezen, 

het omgaan met social media en de gezonde leefstijl van 

kinderen. Verder werd op Facebook aandacht besteed 

aan de thema’s en zijn er stukjes in de nieuwsbrieven van 

scholen geplaatst.

Opgroeitips

Vanaf maandag 15 november zijn alle pedagogisch  

medewerkers op de locaties van SKN gestart in  

bedrijfskleding. Een kledingcommissie van pedagogisch 

medewerkers is betrokken geweest bij de keuze voor de 

stijl, de kleur en het materiaal. Zij hebben een mooi advies 

gegeven! De kleding is prettig draagbaar, van goede kwa

liteit en droogt snel. SKN kiest voor bedrijfskleding zodat 

pedagogisch medewerkers herkenbaar zijn voor kinderen, 

ouders en andere contacten. Daarbij is het voor de mede

werkers ook erg praktisch.

Bedrijfskleding

In 2021 was SKN de grootste en meest volledige aanbieder 

van kinderopvang in de Noordoostpolder. SKN was als 

aanbieder met de BSOlocaties in alle wijken van  

Emmeloord aanwezig.

Aanbieder

Pandemie

Ook in 2021 hadden we te maken met de gevolgen van de 

coronapandemie. Er zijn twee sluitingsperiodes geweest 

waarbij de opvang alleen toegankelijk was voor kinderen 

van ouders in cruciale beroepen. 

Daarbij volgden Beslisbomen en protocollen Kinderop

vang elkaar gedurende het jaar in rap tempo op. Deze 

maatregelen werden vanuit de overheid ingesteld. Voor 

klanten betekende dit dat zij hun kinderen niet in de  

locatie konden brengen, dat de overdracht zoveel  

mogelijk digitaal moest en dat hun kinderen bij contact 

met een besmette persoon niet naar de opvang konden. 

Ook waren er regelmatig medewerkers afwezig omdat 

zij in quarantaine moesten of omdat zij het coronavirus 

hadden opgelopen.

De overlegmomenten vonden veelal digitaal plaats en op 

het centraal kantoor werd in shifts gewerkt zodat er zo 

min mogelijk medewerkers tegelijkertijd aanwezig waren.
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Op 1 april 2021 is het medewerkersportaal gelanceerd. Alle 

medewerkers van SKN kunnen inloggen en zichzelf op 

de hoogte stellen van het laatste nieuws. Ook zijn er voor 

medewerkers belangrijke protocollen en/of formulieren te 

vinden.

Medewerkersportaal

In verband met het dreigende tekort aan pedagogisch 

medewerkers is SKN in het najaar gestart met het werven 

van kandidaten voor de BBLopleiding. Dit is een traject 

waarbij medewerkers tegelijkertijd leren en werken. SKN 

heeft ervoor gekozen de opleiding van deze medewerkers 

te betalen. 

BBL

Net als in 2020, zijn er in 2021 geen klachten via de 

Geschillencommissie bij SKN ingediend. Via de eigen 

klachtenregistratie werden in 2021 vijf klachten  

geregistreerd. 

De klachtenafhandeling verliep in alle gevallen binnen 

de afgesproken termijn van twee weken en werd nage

noeg in alle gevallen naar tevredenheid van de indieners 

opgelost. Het klachtenverslag 2021 werd met de centrale 

oudercommissie besproken.

Klachten

In april 2021 zijn we gestart met de Verbetermeter. De Verbetermeter is een instrument waarbij SKN de oudertevreden

heid op organisatieniveau, werksoort en locatieniveau in kaart brengt. Vragenlijsten worden automatisch op vooraf  

bepaalde momenten aan ouders verstuurd. De vragenlijsten hebben betrekking op de kennismaking, het wennen, de 

jaarlijkse vragenlijst en een exitlijst. Op deze manier kan SKN permanent werken aan kwaliteitsverbetering. 

Digitalisering

Gemeenten, waaronder de gemeente Noordoostpolder, 

streven naar kindcentra voor kinderen van 012 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 2021 participeren wij in:

 Kindcentrum Espelervaart

 Kindcentrum de Erven

 Kindcentrum de Zuidert

 Kindcentrum de Triangel

Kindcentra
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Werksoorten

Gastouderopvang

De gastouderopvang is per 31 augustus  

gestopt en zoveel mogelijk overgedragen  

aan ViaViela.

Kinderdagopvang en peuterspeelgroepen

Aan het eind van 2021 zijn we gestart met de voorbe

reidingen voor een peuterspeelgroep bij basisschool de 

Triangel. Dit om de wachtlijsten bij peuterspeelgroep het 

Bunderbos en kinderdagverblijf de Kindertuin te reduce

ren. Direct na de kerstvakantie is deze geopend.

Structureel de pedagogische kwaliteit  

meten via de kwaliteitsmonitor

De kwaliteitsmonitor is een instrument waar

mee locaties zelf een beeld kunnen krijgen van de  

pedagogische kwaliteit van de opvang die zij bieden. Met 

dit instrument kunnen de pedagogisch coach/teamleider 

en het team relatief snel een inschatting maken van de 

belangrijkste aspecten van de pedagogische kwaliteit. 

Alle kinderdagverblijflocaties hebben in 2021 de meting 

uitgevoerd.

Voorschoolse Educatie

Vanaf mei hebben we een Beleidsme

dewerker Voorschoolse Educatie (VE) 

aangesteld. Vanaf 1 januari 2022 is het 

zelfs wettelijk verplicht om per doel

groeppeuter 10 uur beleidsmedewerker  

VE in te zetten.

Buitenschoolse opvang

In het najaar zijn er drie BSObussen geleverd. Deze  

rijden sindsdien de (vooraf beschreven) veilige routes.
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Medewerkers 2021
 In december 2021 was er 52,63 fte in dienst.
 Het verzuimpercentage 2021 excl. WAZO/ZW was 5,99%
 In een aparte registratie is bijgehouden hoeveel medewerkers 

afwezig waren i.v.m. testen en/of quarantaine. 

Buddy

We willen dat medewerkers zich betrokken voelen bij de 

organisatie en dat nieuwe medewerkers het gevoel heb

ben dat zij deel uitmaken van de organisatie (onboarding). 

Eén van de acties om dit resultaat te krijgen, is het aanstel

len van een buddy voor een nieuwe medewerker.

Gedurende de inwerkperiode is de buddy de persoon 

waar de nieuwe medewerker kan aankloppen met vragen 

omtrent operationele zaken. De buddy staat niet ‘boven’ 

of ‘onder’ de nieuwe medewerker maar naast de nieuwe 

medewerker. Dit geeft de relatie een andere lading dan 

bij de leidinggevende. De buddy wordt voor 3 maanden 

gekoppeld aan de nieuwe medewerker.

Presentatie Jaarplan 2021

Het jaarplan voor 2021 is door de directeur in alle teamver

gaderingen online gepresenteerd. Zo was er uitgebreid de 

mogelijkheid om vragen te beantwoorden en reacties op 

te halen.

Medewerkertevredenheidsonderzoek

In het voorjaar van 2021 is door een student van de oplei

ding PMKE aan de Hogeschool van Windesheim een kort 

medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 61 me

dewerkers, van de ongeveer 90 medewerkers die bij SKN 

werkzaam zijn, hebben gereageerd. Dat is een mooie en 

betrouwbare respons! In het managementteam van SKN 

zijn de resultaten besproken.  Er is afgesproken dat alle 

scores die een 2 en 3 weergeven worden doorgenomen. 

Er wordt bekeken of er actie nodig is en welke actie het 

meest effectief zal zijn. Een 2 staat voor onvoldoende en 

een 3 voor neutraal. Het MTO en het bijbehorend actie

plan zijn ook besproken met de OR.

RI&E personeel

In opdracht van SKN heeft Perspectief een Risicoinven

tarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd in de periode van 

oktober – november 2021. De RI&E maakt de arbeidsrisi

co’s zichtbaar. Vervolgens wordt er een Plan van Aanpak 

opgesteld dat de basis is voor verbeteracties op arboge

bied in de komende jaren. Met behulp van het Veiligheid 

Volg Systeem borgen we de actualiteit van de RI&E en de 

voortgang van het Plan van Aanpak. 

Deskundigheidsbevordering

• 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.

• Scholing ‘De kracht van de eigen professionaliteit’

Alle pedagogisch medewerkers volgden in het voorjaar 

van 2021 de scholing ‘De kracht van de eigen professionali

teit’. Het doel van deze scholing was een gezamenlijke be

wustwording van de kracht van de eigen professionaliteit. 

Het middel om dit doel te bereiken, was het methodisch 

en planmatig werken. Het stimuleren van de ontwikkeling 

van kinderen stond centraal en het gebruik van het digita

le kindvolgsysteem is ondersteunend. De scholing bestond 

uit drie workshops van ongeveer twee uur. 

 • Training beweegcoaches 

Met de inzet van beweegcoaches is het dagelijks  

ontwikkelingsgericht bewegen een vast onderdeel van  

het pedagogisch handelen. Zij houden hun collega’s 

enthousiast en zorgen dat dagelijks bewegen een vast 

onderdeel van het pedagogisch handelen wordt. In het 

najaar hebben de drie beweegcoaches een op maat 

gemaakte training gevolgd. De inhoud van de training 

bestond uit het verdiepen van kennis over ontwikkelings

gerichte beweegactiviteiten en het ontwikkelen  

van beweegactiviteiten voor binnen en  

buitenspelen.



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  

162 (incl. peuteropvang)

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroep  zie boven 

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang  339

Kindplaatsen Landelijk 
Register Kinderopvang 
(december 2021)

Hille Nieuwdam (voorzitter)

Meintje Jonker (secretaris)

Wilma Prins (penningmeester)

Bestuur (per 31 december 2020)
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