
Op naar de 
toekomst
In dit sociaal jaarverslag kijk ik 
graag met u terug naar het jaar 2018. 
Welke projecten en onderwerpen 
speelden een belangrijke rol binnen 
onze organisatie en welke ambities 
hebben we waar kunnen maken? Tot 
slot vindt u onze ambities voor 2019. 

Ontwikkeling speelde in de hele 
organisatie een grote rol. We zijn er 
trots op dat we tijdens het Jaar van de 
techniek met veel activiteiten konden 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
kinderen. Ook in de ontwikkeling van 
medewerkers hebben we geïnvesteerd. 
Het aanbod van onze SKOP Academy 
is met twaalf nieuwe opleidingen 
en trainingen flink uitgebreid. Veel 
medewerkers hebben hier ook gebruik 
van gemaakt. 

Op bestuurlijk niveau speelde 
ontwikkeling en toekomst ook een 
belangrijke rol. Op 18 juli hebben wij 
met OPSPOOR de intentie voor het 
onderzoeken van een bestuurlijke 
samenwerking uitgesproken. 
We willen een krachtige en 
toekomstgerichte organisatie zijn. 
Doorgaande leerlijnen, een goede 
basis voor de toekomst van kinderen 
en meer loopbaanmogelijkheden zijn 
belangrijke elementen. Dit onderzoek 
werken we in 2019 verder uit. 
Het is belangrijk dat ook dorpen 
eenvoudig toegang blijven houden tot 
goede opvangvoorzieningen. SKOP 
kijkt hiermee verder dan de grenzen 
van Purmerend. Sinds 1 september 
bieden wij kinderopvang in de mooie 
dorpen Warder en Beets.
We zijn in 2018 gestart met de 
herinrichting van de opvanglocaties 
zodat elk kind kan spelen en 
ontdekken met nieuwe materialen in 

een huiselijke, warme sfeer.
2019 is positief van start gegaan. 
We hebben een aantal babygroepen 
ingericht waar pedagogisch 
specialisten werken en we 
hebben onze eerste BSO in 
Landsmeer geopend. In 2019 
speelt arbeidsmarktcommunicatie 
een belangrijke rol. Wij zijn een 
interessante werkgever met diverse 
loopbaanmogelijkheden en dat  
willen we laten zien.  
Namens de SKOP Groep wil ik  
u hartelijk danken voor de  
prettige samenwerking en het 
in ons gestelde vertrouwen.
Graag zetten we deze  
samenwerking voort in dit  
nieuwe jaar! 

Met hartelijke groet,

Corine Laurant
Bestuurder

Sociaal  
Jaarverslag 2018

Jaar van de  
techniek 
Techniek en de digitale wereld maken 
een groot deel uit van onze toekomst. 
SKOP riep 2018 dan ook uit tot het Jaar 
van de techniek. We hebben kinderen 
veel activiteiten aangeboden, zoals 
workshops digitaal programmeren 
(TwaanLab), acht workshops drones 
programmeren, demonteren van  
computerapparatuur en  
een bezoek aan NEMO. 
Kinderen hebben hiermee 
spelenderwijs 
kennisgemaakt. 
Het succes 
was zo groot 
dat techniek 
een vaste plek in ons 
aanbod krijgt.

Overname  
De Robbedoes
Per 1 september heeft SKOP de 
activiteiten van de opvanglocaties 
De Robbedoes in Warder en Beets 
overgenomen. Het karakter van deze 

locatie is uniek en inspirerend 
en dat willen wij 
graag in stand 
houden. 
Door de 

verhuizing naar 
basisschool  

         ’t Tilletje zitten       
      we ook letterlijk dichtbij het 

onderwijs. Alle vertrouwde 
medewerkers van  
De Robbedoes zijn nu in 

dienst van SKOP.

Pedagogisch  
coaches
De pedagogisch coaches ondersteunen 
alle pedagogisch medewerkers 
bij vraagstukken die zij tijdens de 
dagelijkse werkzaamheden op de 
groep tegenkomen. Daarnaast geven 
zij input voor het pedagogisch beleid 
en bieden zij individuele ondersteuning 
aan medewerkers, kinderen en hun 
ouders. Om deze waardevolle kennis 
te delen, organiseert SKOP jaarlijks 
een pedagogische workshop voor 
ouders. In 2018 was dat de workshop 
Opvoeden zonder strijd. Alle plaatsen 
waren binnen een paar dagen 
gereserveerd. Er volgde een tweede 
workshop en ook deze werd druk 
bezocht. Ook in 2019 organiseren wij 
weer een interessante workshop.

Onderzoek naar bestuurlijke samenwerking met OPSPOOR 
Op 18 juli heeft SKOP met de stichtingen voor openbaar onderwijs OPSO en SPOOR (samenwerkend onder de naam 
OPSPOOR) gezamenlijk de intentie voor het onderzoeken van een bestuurlijke samenwerking uitgesproken. We onderzoeken 
de mogelijkheden om nog intensiever samen te werken. Door onze kracht en expertise te bundelen, kunnen we meerwaarde 
creëren voor zowel onderwijs als kinderopvang en kansen bieden aan kinderen, ouders en werknemers. Zowel in Purmerend 
als in de omliggende gemeenten.



Website
In 2018 is onze nieuwe website 
opgeleverd. Belangrijke informatie 
over de verschillende locaties is 
snel te vinden en inschrijven is door 
de online formulieren makkelijk 
geregeld. Daarnaast straalt het de 
warmte en vriendelijkheid uit waar 
Kinderopvang Purmerend voor staat. 
Ook via onze website heten wij onze 
klanten welkom.

Tijdens onze drone-workshops leerden 
kinderen over techniek en de digitale 
wereld.

is de uitkomst van ons KTO. 
Wij zijn trots op het behaalde 
resultaat. De score is even hoog 
als het branchegemiddelde. Het 
onderzoek wijst uit: onze klanten zijn 
zeer tevreden over onze pedagogisch 
medewerkers.

8,2

Wet IKK
De wet Innovatie Kwaliteit 
Kinderopvang (IKK) die in 2018 is 
ingegaan, vereist verschillende 
aanpassingen op het gebied van 
opleidingen, kwalificaties en 
beroepskracht-kindratio. Hierdoor 
zijn er verschuivingen in de teams 
geweest en hebben wij onze 
medewerkers het afgelopen jaar 
intensief getraind. 





AVG
Het afgelopen jaar zijn wij bezig 
geweest met het implementeren 
van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 
Wij hebben hard gewerkt aan de 
verfijning van de maatregelen die 
ervoor zorgen dat wij op de juiste 
manier privacygevoelige informatie 
verwerken, bewaren en delen.  

BSO 
1472

KDV 
611

PSZ 
702

KIDS 
238

De omzetstijging van SKOP is 
in 2018

16%

132 mensen  
hebben in 2018 
een opleiding/
training gevolgd 
via  
SKOP Academy.

Aantal stagiaires 
SKOP/K&O  :   85
Kids  :   14

SKOP :  207
Kids :  24
K&O :  28
STOP :  14 
Deel :  2

Aantal medewerkers:

Aantal kinderen in 2018Tijdens de vakanties gaan wij 
graag naar Artis met 
de kinderen.

Goed werkgeverschap
Goed werkgeverschap staat bij SKOP hoog in het vaandel. Als goede 
werkgever willen we een prettig en gezond werkklimaat voor onze 
medewerkers creëren en ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling. In 
2018 is veel aandacht besteed aan goed werkgeverschap en het verlagen van 
de ervaren werkdruk. Zo is er op de KDV’s een huishoudelijk medewerker  
en een extra pedagogisch medewerker gestart, waardoor de seniors meer 
tijd hebben voor andere werkzaamheden en op alle groepen worden ingezet.
Ook op het gebied van kennis en ontwikkeling gebeurde er veel. In 2018 is de 
derde opleidingsgids van de SKOP Academy ontwikkeld. Hierin staan maar 
liefst twaalf nieuwe opleidingen en trainingen.

Sfeervolle locaties
Kinderopvang Purmerend vindt het 
belangrijk dat kinderen en ouders 
zich welkom voelen op de locaties. 
Wij ontvangen de kinderen graag 
op een rustige en warme locatie, 
waar iedereen zich thuis voelt. Om 
dit te bereiken hebben wij in 2018 
een nieuwe inrichting ontwikkeld 
met aandacht voor warmte, rust 
en eenheid. In 2019 starten we met 
het inrichten van de babygroepen. 
Uiteindelijk krijgen alle locaties van 
SKOP een inrichting in deze sfeer. Raad van Toezicht

In 2018 was onze RvT weer nauw 
betrokken bij de ontwikkelingen 
binnen de stichting. Er vond een 
voorzitterswisseling plaats en we 
herbenoemden mevrouw Petra Vos 
voor een periode van vier jaar. De heer 
Simon Butter is de nieuwe voorzitter. 
Simon is werkzaam als manager P&O 
bij Deen Supermarkten.

Personeel werven
Ook SKOP voelt de krapte op de arbeidsmarkt. Met name voor de invalpool is 
het lastig om voldoende personeel te vinden en te behouden. Afgelopen jaar 
zijn daarom veel acties ondernomen. We hebben op meerdere banenmarkten 
gestaan, zoals bij de ROC’s en het UWV. Ook hebben veel studenten bij ons stage 
gelopen. Zo leren ze het vak én zien ze hoe leuk het is om bij ons te werken.
 
Om starters op de arbeidsmarkt aan te trekken, hebben wij een traineeship 
ontwikkeld. Het is een leerzaam en uitdagend programma voor startende 
professionals. De trainees volgen gedurende een jaar verschillende opleidingen 
en werken op verschillende locaties. SKOP is een interessante werkgever en dat 
hebben we ook op social media goed laten zien.

Open avond
Om mensen kennis te laten maken 
met SKOP als werkgever, hebben we 
in juni een open avond georganiseerd. 
Tijdens deze avond kregen bezoekers 
een rondleiding, ze konden speeddaten 
en een praktische workshop volgen.  
Het doel werd bereikt: de avond 
leverde nieuwe medewerkers op!  
In 2019 staan alweer twee open 
avonden gepland.

Nieuwe huisstijl 
Kids  
Kids Kinderdagverblijf heeft 
een nieuwe huisstijl. We hebben 
gekozen voor frisse, heldere 
kleuren en een stijl die past bij 
deze tijd. In het logo is een lachend 
gezichtje verwerkt, net als in 
het logo van SKOP. Kids is een 
onderdeel van de SKOP Holding 
en hiermee hebben Kids en SKOP 
een eigen logo én een verbindend 
element. 

Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad van SKOP 
is actief en betrokken. Tijdens de 
vergaderingen met de bestuurder is 
de OR onder andere betrokken bij het 
onderzoek naar de samenwerking 
tussen SKOP en OPSPOOR. De OR 
heeft een adviserende rol gehad ten 
aanzien van de babygroepen op het 
KDV en de nieuwe BSO in Landsmeer. 
Ook de voorgenomen wijzingen met 
betrekking tot het arbobeleid en het 
verzuimbeleid zijn besproken en 
voorgelegd. De OR heeft ingestemd 
met deze wijzigingen. Daarnaast 
hebben drie leden van de OR het 
Jaarcongres van Brede School naar 
Kindcentrum bijgewoond. 

ten opzichte van 2017.

De beroepskrachten benoemen en  

waarderen individuele talenten en 

kwaliteiten.  

Zij activeren de betrokkenheid en 

deelname van alle kinderen aan het 

groepsgebeuren op een wijze die 

recht doet aan het  

individuele kind.

“

GGD:

“



Intensieve samen-
werking OPSPOOR
Uit het onderzoek naar een 
bestuurlijke samenwerking met 
OPSPOOR komen een aantal voordelen 
naar voren. Door een geïntegreerd 
aanbod kunnen we kinderen een rijke 
leer- en ontwikkelomgeving bieden 
waar onderwijs en pedagogiek elkaar 
vinden. Ook voor de medewerkers 
biedt de samenwerking kansen.  
Door van elkaars expertise gebruik te 
maken op de hoofdkantoren én binnen 
de kindcentra, kunnen we meer 
loopbaanmogelijkheden ontwikkelen. 
In 2019 wordt het onderzoek verder 
uitgewerkt.

BSO Kids 
Wagemaker
In 2019 openen we de deuren van 
onze eerste BSO in Landsmeer. De 
sportieve BSO Kids Wagemaker wordt 
gevestigd in De Wagemakerschool 
en biedt buitenschoolse opvang 
op alle werkdagen aan kinderen 
van verschillende scholen in 
Landsmeer. Voor de vele sportieve 
activiteiten werken we samen met 
voetbalvereniging IVV Landsmeer.

Specialisten op de 
babygroepen
De wet Innovatie Kwaliteit 
Kinderopvang (IKK) is opgesteld om 
de kwaliteit in de kinderopvang te 
verbeteren. Wij hebben zorgvuldig 
gekeken naar de vereisten van de wet 
en de mogelijkheden die het ons biedt 
om het kinderdagverblijf nog beter in 
te richten. Naar aanleiding hiervan 
starten per 1 januari 2019 speciale 
babygroepen op het kinderdagverblijf. 
De pedagogisch medewerkers op deze 
groepen volgen hiervoor een extra 
training.

Bedrijfsfilm
In het voorjaar van 2019 wordt onze 
korte bedrijfsfilm opgeleverd. In de 
video vertellen medewerkers over hun 
functie en ze vertellen hoe leuk en 
veelzijdig het is om voor Kinderopvang 
Purmerend te werken. Met deze film 
kunnen we nieuwe medewerkers 
aantrekken binnen verschillende 
doelgroepen.

Ouderportaal  
Konnect
In 2019 gaan wij verder met innovatie 
en professionalisering van het 
ouderportaal. Hiervoor is ook een 
applicatiebeheerder aangesteld. Met 
het creëren van deze functie willen 
we optimaal gebruikmaken van het 
ouderportaal en deze up-to-date 
houden waardoor wij ouders zo goed 
mogelijk van dienst kunnen zijn. 

Intranet
Wij investeren verder in innovatie, 
samenwerking en kwaliteit. In 
2019 wordt het nieuwe intranet van 
SKOP opgeleverd. Met het nieuwe 
intranet wordt op een laagdrempelige 
manier de communicatie tussen de 
verschillende locaties verbeterd. 
Daarnaast zorgt de centrale, actuele 
kennisbank op het intranet ervoor dat 
medewerkers gemakkelijk en snel 
alle belangrijke documenten kunnen 
vinden. 

Stichting Kinderopvang Purmerend 
Poelstraat 4 
Postbus 243, 1440 AE Purmerend 
T 0299 - 46 10 11

Bussen van SKOP in 
(huis)stijl
Wij zijn druk bezig met het vernieuwen 
van onze huisstijl. De bussen waarmee 
wij kinderen van school ophalen en 
naar de BSO brengen, kunnen daarbij 
niet achterblijven. Onze bussen zijn te 
herkennen aan ons beeldmerk en ons 
logo.

Vooruitblik 2019

www.kinderopvangpurmerend.nl 

Coffee to go
Kinderopvang Purmerend heet niet alleen de 
kinderen, maar ook de ouders graag welkom. Sinds 
eind 2018 bieden wij op de verschillende KDV’s Coffee 
to go aan. Ouders kunnen, na het brengen van hun 
kind, de ochtend goed beginnen met een lekker kopje 
koffie of thee.


