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Doel van het werkplan 
Het werkplan 2017 heeft als doel de meer jaren strategie om te zetten in een praktisch plan van 
aanpak voor het betreffende jaar ten behoeve van de Stichting Kinderopvang Haren (SKH). Het 
fungeert als praktische leidraad voor de medewerkers van de SKH en is ter informatie voor de 
ondernemingsraad en oudercommissies. 
 
In het meerjarig strategisch organisatieplan, opgesteld in 2012, is vastgelegd dat, rekening houdend 
met de ontwikkelingen binnen de sector kinderopvang, de marktpositie van de SKH en de visie van 
de SKH, het bestuur een strategie heeft gekozen die gericht is op:  
 

1. Hoge kwaliteit en innovatie in een ondernemende en efficiënte organisatie; 
2. Behoud van het huidig marktaandeel en uitbreiding van het marktaandeel door flexibele 

opvangarrangementen en nieuwe combinaties met onderwijs en/of andere partners zoals 
sportclubs. 

 
In 2015 zijn er tijdens de beleidsdagen in november strategische keuzes gemaakt, die onder de 
meer jarenstrategie vallen, waar de komende 4 jaren aan gewerkt dient te worden. De keuzes zijn: 

 De geboden opvang is thema gericht; 

 Het aanbod bij de SKH is flexibel; 

 Er wordt gebruik gemaakt van moderne technologie. 
 
Dit wordt gerealiseerd vanuit een financieel gezonde organisatie met een krachtige visie en 
strategie. 
 
Werkdoelen 2017 
De beschreven doelstellingen zijn allemaal direct dan wel indirect gelinkt aan de te volgen 
strategie en strategische keuzes. Daarnaast borduren de doelen voor 2017 voort op de behaalde of 
reeds ingezette resultaten van 2016, welke te lezen zijn in het werkplan van 2016.  
 
De doelen voor 2017 worden middels een korte toelichting, het te behalen doel en resulta(a)t(en), 
een tijdspad en mogelijkheid tot evaluaties weergegeven. 
 
1/.Bedrijfsprocessen (backoffice / frontoffice) 
De wijze waarop kinderopvang wordt aangeboden is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Er 
wordt steeds meer vraag-/ klantgericht gewerkt in plaats van aanbodgericht. De relatie met 
klanten en samenwerkingspartners verzakelijken. Er is maatschappelijk gezien namelijk grote 
behoefte aan duidelijkheid over de prestaties die geleverd zijn. Om die reden willen we steeds 
transparanter zijn in wat we doen, waarom, op welke wijze en met welke reden. Om de prestaties  
efficiënt en effectief te meten is automatisering van de planning, plaatsing, roostering en 
personeelsinformatie van groot belang. In 2016 is besloten om met  Pelosa / Quebble (P/Q) in zee 
te gaan. P/Q biedt een gebruikersvriendelijk, betaalbaar, totaal programma geheel gericht op de 
Kinderopvang van de toekomst. De SKH gaat de overstap naar de programma’s gefaseerd doen.  
 

Bedrijfsprocessen (back office / frontoffice) 

Doel Staf medewerkers en MT leden (leren) werken met een goed gedigitaliseerd on-
line systeem waarin alle informatie overzichtelijk op één plaats te vinden is. 
Quebble biedt een HRM  / personeelsinformatie- en roostersysteem welke het 
beste aansluit bij de toekomststrategie van de SKH. Het systeem is toekomst 
gericht en levert tijdswinst op. Alle financiële transacties verlopen via exact-
online. Hiermee wordt de boekhouding beter beheersbaar en overzichtelijker. Als 
halverwege 2017 ook de kindplanning / plaasting en het ouderportaal van 
Quebble overgegaan wordt efficiënter en effectiever gewerkt, hetgeen tijdswinst 
zal opleveren.  
Voor het einde van 2017 is het totale pakket van de P/Q programma’s 
geïmplementeerd en zijn de MT-leden en de  stafleden voldoende opgeleid om 
hiermee te kunnen werken. Op 01-01-2018 is het geheel operationeel.  

Acties in volgorde 
van 
implementatie 

1. Implementeren personeelsdossiers / HRM / koppeling Raet 
2. Implementeren personeelsroostering 
3. Implementeren personeelsportaal 
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4. Implementeren Exact-online voor de boekhouding 
5. Implementeren Kind planning plaatsing 
6. PM’ers op de groep laten werken met Quebble (via tablets) 
7. Implementeren ouder-portaal 

Resultaat De SKH werkt vanaf 01-01-2018 met een digitaal kind-/plaatsing-, financieel-, 
personeels- en roostersysteem dat kan inspelen op vraaggericht aanbod, flexibel 
kan inspelen op wetswijzigingen, gebruikersvriendelijk en betaalbaar is. 

Termijn Heel 2017 

Trekker Linda Nijenhuis 

Deelnemers Zullen per onderdeel anders zijn. 

 

Bedrijfsprocessen Back office/Front 
office 

jan Feb Mrt apr Me jun jul aug sep okt nov Dec 

Implementeren personeelsdossiers / 
HRM / Koppeling Raet 

            

Implementeren personeelsroostering             

Implementeren personeelsportaal             

Implementeren Exact-online voor de 
boekhouding 

            

Bovenstaande programma’s zijn 
operationeel. Gebruikers zijn 
voldoende opgeleid om ermee te 
werken. 

            

Definitief beslissen over 
kindplanningssysteem en 
ouderportaal bij P/Q 

            

Implementeren Kindplanningssysteem             

Implementeren Ouderportaal             

Tussen evaluatie  

Eind evaluatie  
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2./ Pedagogische kwaliteit: versterking van de interactievaardigheid ‘Stimuleren en begeleiden 
van sociale interacties tussen kinderen onderling’ 
Binnen de SKH wordt “pedagogische kwaliteit” nagestreefd. Ieder jaar neemt de SKH een onderdeel 
van het pedagogische handelen onder de loep. Met als doel steeds beter te worden in onze 
praktische uitvoering en vooral door van en met elkaar te mogen leren. 
In 2015 is een begin gemaakt met een pilot gericht op het werken aan en versterken van stimuleren 
en begeleiden van sociale interacties tussen kinderen. Er is een theoriekader en een 
scoringsformulier ‘stimulering interactie tussen kinderen’ ontwikkeld. In de loop van 2015 en 2016 
is op een viertal pilotgroepen video opnames gemaakt van vrij spel tussen kinderen. Daarbij zijn 
naast het spel van de kinderen met name de interventies van pedagogisch medewerkers t.b.v. 
begeleiding en stimulering van de interacties tussen kinderen onderling gefilmd en besproken in de 
betreffende teams. In 2017 krijgt  de pilot een vervolg om eind 2017 minimaal in de helft van de 
teams van de SKH de stimulering van interacties tussen kinderen te hebben besproken. 
 

Versterking van de interactievaardigheid ‘Stimuleren en begeleiden van sociale interacties 
tussen kinderen onderling’ 

Doel Bewustwording van alle pedagogisch medewerkers binnen de SKH rondom de 
mogelijkheden om interactie tussen kinderen onderling te stimuleren. Deze 
bewustwording dient op de groep een vertaling te krijgen in het dagelijks 
handelen van medewerkers in de begeleiding van groep en individuele kinderen 
daarin. 

Acties  De filmopnames, die eind 2016 gemaakt zijn, worden m.b.v. het  
ontwikkelde ‘scoringsformulier stimulering interactie tussen kinderen’ 
besproken in de betreffende teams o.l.v. de kwaliteitsfunctionaris en de 
HBO-stagiaires die hebben gefilmd; 

 Per team worden afspraken gemaakt omtrent de aanpak/gewenste 
werkwijze betreffende stimulering van interactie tussen kinderen; 

 In het teamoverleg van de betrokken teams wordt de werkwijze 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld; 

 Er  worden video opnames gemaakt van vrij spel van kinderen en de 
ondersteunende interventies daarbij van de pedagogisch medewerkers op 
2 KDV groepen van Dribbel en 2 BSO groepen om uiteindelijk de helft van 
alle groepen van de SKH te hebben gefilmd; 

 Op basis van alle bevindingen (uit 2016 en 2017) wordt zo nodig het 
ontwikkelde theoriekader, het scoringsformulier ‘stimulering interactie 
tussen kinderen’  en de daadwerkelijke wenselijke handelswijze 
vastgelegd en vastgesteld door het MT; 

 Tijdens een medewerkers avond wordt het uiteindelijk theoretisch kader, 
het scoringsformulier ‘stimulering interactie tussen kinderen’ en de 
handelswijze omtrent dit onderwerp onder de aandacht van alle 
medewerkers van de SKH gebracht; 

 De structurele inzet van VIB ten behoeve van de pedagogische 
interactievaardigheden (en werkwijzen) binnen teams zal worden 
opgenomen in het Kwaliteitsbeleid. 

Resultaat Eind 2017 is in het kwaliteitsbeleid de wijze waarop binnen de SKH invulling 
wordt gegeven aan de interactievaardigheid ‘stimuleren en begeleiden van 
sociale interacties tussen kinderen onderling’ opgenomen en wordt er op alle 
groepen zichtbaar zo gehandeld.  

Termijn Doorlopend, het hele jaar 2016 

Trekker Alice de Beer 

Deelnemers Alice de Beer, Margreet Boiten, derdejaars HBO stagiaires pedagogiek en SPH 
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Versterking sociale interactie 
kinderen onderling 

jan Feb Mrt apr Me jun jul aug sep okt nov Dec 

Bespreking opnames in teams laatste 
pilotgroepen 2016 

            

Afspraken in pilot teams omtrent 
gewenste aanpak stimulering 
interactie tussen kinderen 

            

Evaluatie afgesproken aanpak 
stimulering interactie tussen kinderen 
in team betrokken pilotgroepen 

            

De video opnames van  2 KDV groepen 
van Dribbel en 2 BSO groepen worden 
gemaakt  

            

Daadwerkelijke wenselijke 
handelswijze wordt vastgelegd en 
vastgesteld door het MT; 

            

Tijdens een medewerkers avond 
wordt het uiteindelijk theoretisch 
kader, het scoringsformulier 
‘stimulering interactie tussen 
kinderen’ en de handelswijze omtrent 
dit onderwerp onder de aandacht van 
alle medewerkers van de SKH 
gebracht 

            

De structurele inzet van VIB ten 
behoeve van de pedagogische 
interactievaardigheden (en 
werkwijzen) binnen teams zal worden 
opgenomen in het Kwaliteitsbeleid 

            

Tussen evaluatie  

Eind evaluatie  
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3./ Continuïteit in de huisvesting 

De SKH huurt van de gemeente de panden aan de Waterhuizerweg 7 en Hemsterhuislaan 4 te 

Haren. Op beide locaties vindt KDV en BSO opvang plaats. Aan de Waterhuizerweg is eveneens de 

staf en een aantal MT leden gevestigd. De Gemeente is voornemens beide panden te verkopen. De 

SKH is de eerste koop geboden. Indien de SKH de panden niet aankoopt zal de gemeente ze op de 

vrije markt te koop aanbieden. In 2016 heeft het bestuur van de SKH laten analyseren, door 

Weusthuis en partners, wat de voor- en nadelen zijn van de aanschaf. Aan de hand van de 

uitkomsten, opgenomen in het rapport “kinderopvang Haren kopen of niet”, is besloten om in 

onderhandeling te gaan met de gemeente Haren voor aankoop van beide panden. De 

onderhandelingen zijn nog gaande, echter door vondst van asbest op de zolder van de 

Waterhuizerweg en sanering van het asbest op korte termijn liggen de onderhandelingen moment, 

december 2016, stil.  

De SKH wil uiteraard continuit van opvang kunnen bieden op korte en lange termijn en zal daarom 

in 2017 de nodige acties ondernemen zodat de gemeente Haren de sanering van het asbest kan 

laten uitvoeren en (eventueel) de aankoop van de panden gerealiseerd kunnen gaan worden.    

Continuïteit in de huisvesting  

Doel De SKH heeft alle acties ondernomen zodat de gemeente Haren de sanering van 
het asbest op de zolder van de Waterhuizerweg 7 te Haren kan realiseren. Na de 
sanering, maar uiterlijk uiterlijk eind 2017 is de SKH eigenaar van de locaties aan 
de Waterhuizerweg 7 en Hemstehuislaan 4 te Haren. 

Acties  Bouwkundige staat van beide locaties in beeld krijgen; 
 Vervangende locaties regelen die voldoen aan de wet kinderopvang voor 

de BSO en KDV die wordt verleend aan de Waterhuizerweg 7; 
 Ouders en medewerkers tijdig en volledig informeren; 
 Verhuizing regelen van de WHW naar de vervangende locaties en retour, 

dusdanig dat de continuïteit van de opvang niet in gevaar komt; 
 Financieringsvoorstel verkrijgen 
 Aankoopacte tekenen  

Resultaat Eind 2017 heeft de SKH kennis van de bouwkundige staat en de onderhoud 
planning, voor de komende 5 jaren, van het vastgoed aan de Waterhuizerweg 7 en 
Hemsterhuislaan 4 te Haren en is de SKH eigenaar van beide locaties, middels een 
financiering die het voortbestaan van de SKH niet in de weg staat.  

Termijn Sanering eind juni en aankoop panden uiterlijk eind 2017 

Trekker Wilma Pouw 

Deelnemers Voor de sanering Margreet Boiten en Paul Blaak  
Voor de aanschaf van de panden het bestuur & MT. 

 

Continuïteit in de huisvesting jan Feb Mrt apr Me jun jul aug sep okt nov Dec 

Bouwkundige staat van beide locaties 
in beeld krijgen; 

            

Vervangende locaties regelen die 
voldoen aan de wet kinderopvang 
voor de BSO en KDV die wordt 
verleend aan de Waterhuizerweg 7; 

            

Ouders en medewerkers tijdig en 
volledig informeren; 

            

Verhuizing regelen van de WHW naar 
de vervangende locaties en retour, 
dusdanig dat de continuïteit van de 
opvang niet in gevaar komt; 

            

Financieringsvoorstel verkrijgen             

Aankoopacte tekenen             

Tussen evaluatie  

Eind evaluatie  
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4./ Eisen kwaliteitskader kinderopvang 
Minister Asscher is met Brancheorganisaties en de vakbonden tot een akkoord gekomen voor 
kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Het plan heet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) 
en heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van kinderopvang en de regeldruk voor 
kinderopvangorganisaties verlichten Er staan 21 concrete voorstellen in opgenomen ten behoeve 
van nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang die per 2018 van kracht moeten gaan. Deze nieuwe 
eisen vragen, zodra er meer helderheid en duidelijkheid is over de concrete invulling, de nodige 
aanpassingen binnen de SKH. 

Eisen kwaliteitskader kinderopvang 

Doel Implementatie benodigde maatregelen in kader nieuwe normen uit akkoord 
innovatie en kwaliteit kinderopvang 

Acties  De concrete plannen van de akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 
blijven volgen; 

 Consequenties voor de SKH in beeld brengen; 

 Implementatieplan schrijven; 

 Implementatieplan uitvoeren 

Resultaat De SKH voldoet eind 2017 aan alle nieuwe kwaliteitseisen vastgesteld in het IKK 

Termijn Geheel 2017 

Trekker Alice de Beer 

Deelnemers Alice de Beer, Paula Kroeze Margreet Boiten, Emmie Huiskes, Linda Nijenhuis, 
Wilma Pouw 

 

Continuïteit in de huisvesting jan Feb Mrt apr Me jun jul aug sep okt nov Dec 

De concrete plannen van de akkoord 
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 
blijven volgen; 

            

Consequenties voor de SKH in beeld 
brengen; 

            

Implementatieplan schrijven;             

Implementatieplan uitvoeren             

Tussen evaluatie  

Eind evaluatie  
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5./ Invulling ‘werken met pedagogische coaches’ 

In de herijking Kwaliteitseisen Kinderopvang, staat opgenomen dat medewerkers op de groep 

pedagogisch gecoacht dienen te worden door iemand met een relevante HBO opleiding. Deze 

"coach" moet hbo-opgeleid zijn en functioneren als een pedagogisch coach of beleidsmedewerker. 

Hoe een kinderopvangorganisatie deze persoon precies wil inzetten, staat hen vrij. Er wordt wel 

een minimum inzet van deze persoon geëist. Op welke wijze de SKH de pedagogische coaching wil 

laten plaatsvinden wordt in de loop van 2017uitgewerkt. 

Werken met pedagogische coaches 

Doel De pedagogisch coaching vindt uiterlijk eind 2017 plaatsing volgens de richtlijnen 
van de Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).  

Acties  De minimuminzet van pedagogisch beleidsmedewerkers bepalen volgens 
vastgestelde formule: 

 Bepalen hoe we de inzet van pedagogisch coach / beleidsmedewerkers 
verdelen over onze vestigingen en hoe we de verhouding tussen coachen 
en beleidsvorming op de vestigingen willen vormgeven; 

 Vaststellen op welke wijze de coaching in de praktijk gaat plaatsvinden; 

 Financiële aspecten in kaart brengen; 

 Concept opleidingsplan schrijven; 

 Presenteren en vaststellen beleid in MT; 

 Implementatieplan schrijven; 

 Beleid presenteren aan de medewerkers; 

 Implementatieplan uitvoeren 

Resultaat In het scholingsbeleid is beschreven hoe pedagogisch medewerkers gecoached 
worden door HBO geschoolde professionals op het gebied van pedagogiek. 
De onderdelen ‘profiel pedagogische coach’, ‘wijze van coaching’, ‘minimale 
inzet van de pedagogische coaching’, ‘invulling van de functie door (welke) 
professionals binnen de SKH’ zijn uitgewerkt. Eventuele financiële aspecten van 
de pedagogische coaching zijn in kaart gebracht, en kunnen worden meegenomen 
in de begroting. 

Termijn Loop van 2017 

Trekker Paula Kroeze 

Deelnemers Paula Kroeze Alice de Beer en Linda Nijenhuis 

 

Werken met pedagogische coaches jan Feb Mrt apr Me jun jul aug sep okt nov Dec 

De minimuminzet van pedagogisch 
beleidsmedewerkers bepalen volgens 
vastgestelde formule: 

            

bepalen hoe we de inzet van 
pedagogisch coach / 
beleidsmedewerkers verdelen over 
onze vestigingen en hoe we de 
verhouding tussen coachen en 
beleidsvorming op de vestigingen 
willen vormgeven.  

            

Vaststellen op welke wijze de 
coaching in de praktijk gaat 
plaatsvinden 

            

Financiële aspecten in kaart brengen             

Concept opleidingsplan schrijven             

Presenteren en vaststellen beleid in 
MT 

            

Implementatieplan schrijven             

Presenteren beleid medewerkers             

implementeren             

Tussen evaluatie  

Eind evaluatie  
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6./ De BSO groepen waar de oudere kinderen (8 jaar en ouder)  worden opgevangen hebben 

een specifiek thema en op de locaties voor jongere kinderen wordt door middel van 

workshoprondes thematisch gewerkt.  

De SKH onderscheidt zich met 4 thema BSO locaties voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder en die in 

groep 5 of hoger zitten. Deze locaties zijn specifiek ingericht voor de oudste BSO kinderen en 

ontlenen hun thema aan de omgeving waarin deze is gevestigd. Kinderen en ouders/ verzorgers 

hebben hierdoor door mogelijkheid om specifiek een locatie te kiezen die bij hen past. Dit doel 

sluit aan bij een van de vernieuwde kwaliteitseisen kinderopvang.  

Op de overige locaties hebben kinderen de mogelijkheid om 3 keer per jaar deel te nemen aan een 

workshopronde met thematische activiteiten. De workshops zullen door zowel medewerkers van de 

SKH als externe partners verzorgd worden.  

Thema locaties voor de BSO groepen vanaf 8 jaar  

Doel Eind 2017 werken alle locaties voor oudere kinderen (8 jaar +) van SKH met een 
voor hun specifiek thema. Bestaande thema’s worden nog meer ingebed op de 
locaties. Op BSO locaties voor jongere kinderen wordt 3 keer per jaar een 
workshopronde aangeboden a.d.h.v. een specifiek thema.   

Acties  In kaart brengen aan welke thema’s behoefte is en met welke 
omgevingsfactoren rekening gehouden moet worden; 

 Huidige thema BSO locaties werken de betreffende thema’s voor 2017 
specifiek uit in verschillende doelen en nemen dit op in hun werkplan; 

 Consequenties van de mogelijke invoer van bepaalde thema’s in kaart 
brengen; 

 Implementatie plannen schrijven samen met de locaties en voorbereiden 
zodat deze kunnen worden gerealiseerd;  

 Activiteitencommissie zal weer worden geïnstalleerd en zal 
workshoprondes verzorgen op de locaties voor jongere kinderen. 

Resultaat Alle locaties voor de BSO groepen die kinderen opvangen in de leeftijd 8 jaar en 
ouder hebben een specifiek thema en werken daarna. Ouders kunnen met hun 
kinderen een bewuste keuze maken op het gebied van ontwikkeling.    
De jongere kinderen nemen deel aan de aangeboden thematische workshops. 

Termijn Heel 2017 

Trekker Emmie Huiskes 

Deelnemers Locatiemanagers, Pedagogisch Medewerkers, Activiteitencommissie 
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Thema locaties voor de BSO groepen 
vanaf 8 jaar 

jan Feb Mrt apr Me jun jul aug sep okt nov Dec 

In kaart brengen aan welke thema’s 
behoefte is en met welke 
omgevingsfactoren rekening 
gehouden moet worden; 

            

Huidige thema BSO locaties werken 
de betreffende thema’s voor 2017 
specifiek uit in verschillende doelen 
en nemen dit op in hun werkplan 

            

Consequenties van de mogelijke 
invoer van bepaalde thema’s in kaart 
brengen; 

            

Implementatie plannen schrijven 
samen met de locaties en 
voorbereiden zodat deze kunnen 
worden gerealiseerd 

            

Activiteitencommissie zal weer 
worden geïnstalleerd en zal 
workshoprondes verzorgen op de 
locaties voor jongere kinderen 

            

Tussen evaluatie  

Eind evaluatie  

 

 

 

 

 


