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Geachte ouders en/of verzorgers,

Graag informeer ik u hierbij over een aantal belangrijke onderwerpen voor 2023. 

Allereerst zijn wij als organisatie wettelijk verplicht ouders te informeren over het 

aantal uren pedagogische coaching dat toegekend wordt aan de locatie van uw 

kind(eren). In het overzicht hierna kunt u lezen hoeveel uur dat betreft. 

De pedagogisch coach zorgt ervoor dat de pedagogisch medewerkers op de 

locaties gecoacht en begeleid worden.

Karen-Anne van Dorp

Directeur SKN

INLEIDING
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Inzet pedagogisch coach 2023 Uren coaching op jaarbasis

Het Kinderplein 93 

De Kindertuin 177

De Kindervilla 33

De Boemerang 36

BSO Kindervilla 17

Het Kinderpaleis 15

Plein 14 26

De Kameleon 11

De Tamtam 10

De Heen en Weerwolf 50

De Zeepaardjes 4

BSO Boei 23 3

PSgr Tamtam 4

Sinds april 2022 zijn de organisaties SKN en Startpunt bestuurlijk gefuseerd. Tot op dit moment gaat het nog steeds 

om twee aparte organisaties. Intussen zijn we druk bezig om de organisaties naar elkaar toe te laten groeien. Zo 

hebben we drie clusters gevormd van alle opvangsoorten. Het gaat hierbij om kinderdagopvang, peuterspeelgroep 

en buitenschoolse opvang. 

De clusters worden aangestuurd door clustermanagers. Ook wordt er met één managementteam gewerkt dat 

op organisatieniveau bestuurt. En er is 1 afdeling pedagogiek van waaruit de pedagogisch medewerkers worden 

gecoacht. Op dit moment bekijken we ook welke werkwijzen we al gelijk kunnen zetten.   

De pedagogische werkplannen van de locaties zijn weer 

geactualiseerd en binnenkort ontvangt u, via het oudeportaal, het 

werkplan van de locatie van uw kind(eren).

Pedagogische werkplannen

In het najaar zijn de plannen voor 2023 met 

alle medewerkers besproken en vastgesteld. 

Bij SKN en Startpunt richten wij ons het 

komende jaar op het verder versterken van 

de pedagogische kwaliteit en op het vinden 

en behouden van voldoende enthousiaste, 

deskundige medewerkers. 

Plannen voor 2023

SKN en Startpunt
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Bij SKN hechten we aan bewegen en sporten. 

Bewegen is belangrijk voor de algemene en 

motorische ontwikkeling van kinderen en het 

draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Kinderen krijgen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, 

leren vaker kritisch naar zichzelf te kijken en oefenen 

in samenwerken en omgaan met winst en verlies. 

Bovendien vermindert het risico op het ontstaan van 

ziekten zoals diabetes, overgewicht en depressie. Uit 

onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd 

voldoende sporten en bewegen ook op latere leeftijd 

vaker actief zijn.

Vanaf januari 2023 tot aan de zomervakantie reist 

een pedagogisch medewerker langs alle BSO-

locaties van SKN/Startpunt en biedt daar 

uitdagende sport- en beweegactiviteiten 

aan. Deze pedagogisch medewerker is 

opgeleid om kinderen te begeleiden 

bij sport en spelactiviteiten.

Nog steeds merken we dat vacatures heel lastig 

vervulbaar zijn. Daarnaast is er ook een hogere 

uitstroom van medewerkers dan voorgaande jaren. 

Op dit moment zijn er landelijk 7000 openstaande 

vacatures in de kinderopvang. De verwachting is 

dat dit getal nog gaat oplopen als gevolg van de 

vergrijzing en de mogelijk gratis kinderopvang. 

Naast alle maatregelen die we al hebben genomen 

(vanaf 2017) hebben we in de plannen voor 2023 ook 

een aantal nieuwe acties opgenomen. 

Zo gaan we het inwerktraject nog verder 

verbeteren en kijken we naar eventueel extra 

arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd kunnen we, nu we 

met twee organisaties samen zijn, mooie combinatie-

banen aanbieden. Zo kan een pedagogisch 

medewerker die ’s ochtends op een peutergroep 

werkt ’s middags aan de slag bij een BSO-locatie.  

Pilot BSO’s in beweging

Zoals ieder jaar ontvangt u binnenkort de activiteiten-

kalenders voor 2023.

Karen-Anne van Dorp 

Directeur SKN

Activiteitenkalenders

Personeelstekorten


