
In deze brochure informeren wij u/jou als medewerker, klant en/of samenwerkingspartner over onze koers 
voor de komende jaren. 

We willen van betekenis zijn voor kinderen, hun ouders en voor de regio Amersfoort. Daarom werken we de 
komende jaren aan een innovatieve, duurzame, financieel gezonde en wendbare kinderopvangorganisatie. 
We verwachten in Amersfoort beperkte groei van de vraag naar kinderopvang. Dat betekent dat we de 
komende jaren geen grote uitbreidingsambities hebben. Als zich in Amersfoort en nabije omgeving echter 
groeikansen voordoen zullen we die wel oppakken. Groei is belangrijk en noodzakelijk als het gaat om 
 innovatiekracht en verdere kwaliteitsverhoging in de kinderopvang.

Toewerken naar integrale voorzieningen 
Als SKA zijn we uitgesproken voorstander van integrale voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar op 
wijkniveau. In deze kindcentra van de toekomst zijn de schotten tussen kinderopvang, onderwijs, (jeugd)zorg 
en welzijn weg en wordt er geïntegreerd samengewerkt. Het gaat daarbij om een samenhangend geheel van:
 • Onderwijs (basisonderwijs) 
 •  Opvang (kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en VVE), 
 •  Ontmoeting (kinderwerk en welzijnswerk op wijkniveau), 
 •  Ontspanning (sport, cultuur, natuur en techniek), 
 •  Opvoedingsondersteuning (jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg nieuwe stijl). 
Het is belangrijk dat deze integrale voorzieningen door ouders als partner in opvoeding worden ervaren. 

Het integraal kindcentrum vormt een gemeenschap waar kinderen en volwassenen het gevoel van ‘erbij horen’ 
ervaren. Het helpt kinderen in hun identiteitsontwikkeling en is belangrijk als basisgevoel: ‘er mogen zijn’, 
‘welkom, gekend en begrepen’ te worden. Kindcentra leveren daarmee ook een maatschappelijke bijdrage aan 
een ‘ontspannen samenleving’, waarin ouders werk en zorg voor het gezin kunnen combineren en waar nodig 
extra ondersteund worden.

Annegreet van Dijk, directeur-bestuurder SKA | januari 2016
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Op weg naar kindcentra
waar schotten tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en welzijn zijn verdwenen



Aanbod voor tieners

Wij hebben op dit moment twee tienergroepen, speciaal voor 
kinderen vanaf een jaar of 10. De tienergroepen worden tot nu 
toe niet bezocht door middelbare scholieren.

Inspelen op de vraag naar kinderopvang

Om weer financieel gezond te worden, hebben we onze 
capaciteit afgebouwd. De goede spreiding over de stad, die wij 
zo belangrijk vinden, hebben we grotendeels intact kunnen 
houden. 

Moderne communicatie

We hebben grote stappen gezet bij het digitaliseren van 
administratieve processen en van onze communicatie. Het 
ouderportaal Mijn SKA is een groot succes. Ouders kunnen op 
de computer of op hun mobiel 24 uur per dag, 7 dagen per 
week zelf hun gegevens beheren, hun kind afmelden, aanvragen 
voor extra opvang doen, dagdelen ruilen, berichten met de 
medewerkers uitwisselen en foto’s van hun kind bekijken.

Terugblik
Voor we naar de toekomst kijken, blikken we eerst terug. We hebben een zware periode meegemaakt. De 
vraag naar kinderopvang is landelijk en ook bij de SKA de afgelopen jaren met maar liefst 35 à 40% gedaald. 
We zijn trots dat we de meeste plannen die we begin 2011 presenteerden in onze brochure ‘Zin in de 
toekomst’ toch hebben kunnen realiseren:

Toewerken naar integrale voorzieningen (‘sluitend dagarrangement’)

Wij leveren lokaal en landelijk actief onze bijdrage aan het oplossen van de huidige knelpunten. Bij de 
gemeente, binnen het ABC (Amersfoortse Brede Combinatieschool) en als lid van de koplopersgroep van 
Kindcentra 2020.

Voorschools kindcentrum 

Wij hebben de integratie tussen de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf gerealiseerd. Onze 
peuterwerkplaatsen en voorscholen voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en de groepen zijn op 
diverse manieren gemengd. Peuters uit de wijk spelen er samen met peuters van het kinderdagverblijf. Peuters 
mét een ‘Verklaring recht op deelname voorschoolse educatie’ (VE) spelen er samen met kinderen zonder 
verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand. 

Werken met ontwikkelingsgerichte methodes (‘methodisch werken’)

Op alle kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en voorscholen van de SKA stimuleren wij de ontwikkeling 
van de kinderen met de methodes Uk & Puk of Piramide. 

Over de stadsgrenzen

Naast Amersfoort bieden wij kinderopvang in Hoogland, Hooglanderveen en Leusden. Binnenkort gaan wij 
kinderopvang bieden in een nieuw te bouwen integraal kindcentrum in Nijkerk. 

Buitenschoolse opvang voor kinderen met extra zorgvraag

In onze ‘bso-extra’s’ bieden wij buitenschoolse opvang aan kinderen die sociaal-emotioneel minder goed uit 
de voeten kunnen of kinderen met een bepaald ontwikkelings- of gedragsprobleem. Zij spelen daar samen met 
de andere kinderen, en krijgen waar nodig extra begeleiding.
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Renderen

Vier werkwoorden  

bepalen de strategie  

voor de komende jaren:  

renderen, innoveren, 

verbinden en voorsorteren. 

Voor de SKA is rendement een middel, geen doel op 
zich. Het geld dat wij verdienen, investeren we in 
het verder verhogen van de kwaliteit – bijvoorbeeld 
door continue scholing van medewerkers - en in 
innovaties. Het is daarom belangrijk om weer toe 
te werken naar een robuuste financieel gezonde 
basis voor de SKA. Hoewel we in 2015, na twee 
verlieslatende jaren, weer een positief rendement 
hebben behaald, is dat nog niet voldoende. 
Om toe te werken naar een structureel gezonde 
financiële positie, met voldoende vermogen om ook 
toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen, zetten 
we de volgende koers uit:

Huisvesting
Wij gaan verder met het aanpassen van de huis-
vestingscapaciteit aan het aantal kinderen dat wij 
opvangen. Lastig hierbij is en blijft (voorlopig) de 
slechte spreiding van de vraag naar opvang over 
de dagen van de week. Op woensdag en vrijdag is 
de vraag veel lager dan op de andere dagen. Het 
aantal medewerkers kunnen we hier op aanpassen, 
maar de huisvesting niet. Door de in verhouding 
grote vraag op ‘populaire’ dagen verdwijnen er 
weinig aanbieders en komen er zelfs nieuwe bij. Het 
vijfgelijkedagenmodel dat op veel basisscholen is of 
wordt ingevoerd zal op langere termijn waarschijnlijk 
gunstig uitpakken op de spreiding, ook voor de 
kinderdagverblijven. Ouders zullen hun werkdagen 
dan anders kunnen verdelen, al zal de vrije vrijdag 
populair blijven bij parttimers. 

Waar mogelijk zullen we vestigingen verhuizen 
naar gunstiger locaties (bijvoorbeeld binnen 
schoolgebouwen) We zullen voortdurend alert 
blijven op de kansen en bedreigingen die zich hierbij 

voordoen. Uiteraard informeren we ouders zo tijdig 
mogelijk over ontwikkelingen op dit terrein. 

Concurrentie op kwaliteit
Wij hebben als SKA sterke, inhoudelijke concepten. 
Met onze ontdektuinen, onze aandacht voor de 
ontwikkeling, het werken met VE-programma’s op 
alle kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en 
voorscholen, onze aansprekende bso-activiteiten-
programma’s, onze bewuste keuze voor verticale 
groepen, gecombineerd met opendeurenbeleid, 
onze bso-extra voor kinderen die extra begeleiding 
nodig hebben, onderscheiden wij ons van andere 
aanbieders. Maar we moeten dit veel beter gaan 
uitdragen. En niet alleen in onze folders en op onze 
website, via de afdeling Klantencontacten of tijdens 
rondleidingen. Al onze medewerkers moeten aan 
huidige en potentiële klanten, en aan elkaar een 
sterk, inhoudelijk verhaal kunnen vertellen over wat 
we doen en vooral over waaróm we het zo doen. 
Daarbij is het noodzakelijk om steeds in te zoomen 
op de wensen van ouders en daarop aan te sluiten. 

Concurrentie op aanbod
De SKA is de enige aanbieder in heel Amersfoort en 
omgeving die het complete opvangpakket voor 0 tot 
13 jaar kan aanbieden, inclusief VVE en bso-extra. 
Met de komst van klein label valt er nog meer te 
kiezen voor ouders als het gaat om groepsopvang. 
Het opbouwen van een relatie met een kwalitatief 
goed gastouderbureau en een nanny-aanbieder, zodat 
wij hen als ‘first supplier’ kunnen inschakelen zou 
een goede aanvulling kunnen zijn. Ouders hoeven 
dan maar met een partij zaken te doen om hun hele 
pakket samen te stellen.
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Dit willen wij de komende jaren realiseren:
“Wij verzorgen de complete opvangbehoefte voor uw kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij zorgen dat het uw 
kinderen aan niets ontbreekt, wij volgen en stimuleren samen met u en andere partners hun ontwikkeling, 
zodat u met een gerust hart arbeid en zorg kunt combineren. Ook voor calamiteiten vinden wij altijd een 
oplossing. Bijvoorbeeld als u tijdelijk andere, extra of minder behoefte heeft; wij regelen dat soepel. U 
heeft er geen omkijken naar. Wij spannen ons ook in om u van dienst te zijn als het gaat om ontzorgen 
zodat u op ontspannen, wijze arbeid en zorg kunt combineren”.

Wat betekent dat voor onze  
dienstverlening?

    Wij stemmen steeds per wijk het aanbod van 
onze verschillende diensten af op de vraag. Wij 
handhaven of realiseren waar nodig in elke wijk 
sowieso ten minste één kinderdagverblijf. De 
dienst ‘klein label’ breiden we naar behoefte 
verder uit.

   Om vaste klanten te binden en om onze klanten 
gemak en zekerheid te bieden, gaan we vormen 
van ‘gezinscontracten’ en/of ‘kwantum’-contracten 
ontwikkelen.
   Om op alle opvangwensen te kunnen inspelen, 
gaan we de mogelijkheden onderzoeken om 
samen te werken met een gastouderbureau en/of 
Nanny-bureau. Wij starten dus niet zelf opnieuw 
met gastouderopvang en/of kinderopvang aan huis, 
maar zorgen wel voor een compleet pakket aan 
opvangoplossingen.
   We gaan door met het ontplooien van initiatieven 
die ouders ontzorgen op diverse terreinen.
   Ook op administratief gebied proberen we 
ouders, maar ook medewerkers, meer en meer 
te ontzorgen, door het digitaliseren van alle 
processen waarbij dat mogelijk is. 

Wat betekent dat voor onze 
medewerkers?
   Wij stimuleren bij onze medewerkers een 
ondernemende, nieuwsgierige en klantgerichte 
houding. Dat betekent onder andere: willen weten 
wat ouders bezighoudt en hoe we hen kunnen 
ondersteunen of een plezier doen. 

   ‘Bij de SKA ben je als medewerker nooit 
uitgeleerd’. Bij het op peil houden en verder 
verhogen van de kwaliteit speelt deskundigheids-
bevordering een belangrijke rol. Medewerkers 
moeten bijvoorbeeld telkens nieuwe vaardigheden 
aanleren, zodat hun manier van werken blijft 
aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten op het terrein van de ontwikkeling van 
kinderen.

   Permanente educatie dient ter versterking van 
zowel de ontwikkelingen binnen de organisatie als 
de persoonlijke ontwikkeling.

Innoveren
Om te kunnen renderen en om te blijven inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende 
behoeftes van ouders, blijven we onze huidige dienstverlening steeds innoveren. 
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Verbinden 
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Wij zijn een maatschappelijke organisatie. Dat 
houdt in dat wij ons verantwoordelijk voelen 
voor álle kinderen in de stad. Daar waar wij een 
maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, doen wij 
dat. Wij zijn een lokale organisatie, en zoeken en 
vinden daarom voornamelijk op lokaal niveau de 
verbinding. We hebben de afgelopen jaren gewerkt 
aan het opbouwen van samenwerkingsrelaties met 
onderwijs, jeugdzorg, gemeente en welzijn en 
gaan deze samenwerking de komende jaren verder 
uitbouwen.

Samenwerking met onderwijs en 
welzijn
Samen met de drie grote koepels voor primair 
onderwijs in Amersfoort, welzijnsorganisatie Welzin 
en Partou kinderopvang is de SKA drager van het 
concept ‘Amersfoortse Brede Combinatiescholen’. 
Per wijk werken deze partijen samen om de 
ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. 
Onze droom voor de toekomst is dat de organisaties 
die nu nog samenwerken uiteindelijk, op 
gelijkwaardige basis, opgaan in integrale kindcentra 
en één nieuwe organisatie vormen. 

Samenwerking jeugdzorg
Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling 
van dit moment is de transitie in de jeugdzorg. 
De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg is 
verplaatst van de landelijke en provinciale overheid 

naar de gemeentes. Eén van de doelen van deze 
decentralisatie is om de zorg naar het kind te 
brengen in plaats van andersom. Wij zijn actief 
betrokken bij een aantal pilots met jeugdzorg-
organisaties. Deze zullen ongetwijfeld de komende 
jaren voortgezet en uitgebreid worden. Aansluitend 
bij de ontwikkeling naar ‘passend onderwijs’, gaan 
wij ‘passende buitenschoolse opvang’ bieden. Dit 
houdt in dat kinderen op de bso in hun eigen wijk 
de extra begeleiding kunnen krijgen, die zij nodig 
hebben. De door de huidige ‘bso-extra’-medewerkers 
opgebouwde expertise wordt daarbij organisatiebreed 
ingezet.

De kinderopvang krijgt steeds meer de rol van 
vindplaats (vroegsignalering). Ook qua preventie 
kan de kinderopvang een rol van betekenis spelen. 
Vanuit de SKA blijven wij de decentralisatie van de 
jeugdzorg op de voet volgen, nemen actief deel en of 
initiëren preventieprojecten.

Samenwerking gemeente
De SKA speelt al jaren een actieve rol bij de 
voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk 
jeugdbeleid. Daar waar wij als kinderopvang een 
bijdrage kunnen leveren zullen wij die taak (onder 
de juiste condities) ook in de toekomst op ons blijven 
nemen. 

Als ouders en professionals goed samenwerken, vormen ze een sterk 

weefsel waardoor kinderen niet door de gaten vallen, maar ook 

omhoog kunnen springen en hun talenten kunnen ontwikkelen. 



Voorsorteren

www.ska.nl

Integrale kindcentra
Zoals gezegd, ziet de SKA het ABC-concept als 
voorloper of het eerste ‘voorsorteren’ op een 
toekomst waarin onderwijs, kinderopvang en welzijn 
samensmelten in integrale kindcentra. Samen met 
ouders worden daar samenhangende programma’s 
ontwikkeld en wordt een rijke ontwikkelomgeving 
voor kinderen gecreëerd, gedragen door een 
gezamenlijke pedagogische visie. Het worden wat 
ons betreft ook centra waar een bijdrage wordt 
geleverd aan een ontspannen samenleving, doordat 
we het mogelijk maken voor ouders om arbeid en 
zorg op een soepele en zorgvuldige wijze te kunnen 
combineren. Wij werken de komende jaren pro-actief 

mee aan het ontwikkelen van kindcentra, en zullen 
daarnaast alle vormen van kinderopvang blijven 
exploiteren die (nog) niet zijn onder te brengen in 
een kindcentrum. 

Kindcentra 2020
Landelijk werkt de SKA mee aan het ontwikkelen 
van juridische, organisatorische en financiële 
modellen die het concept kindcentrum ook een 
wettelijk kader bezorgen. Er zijn nu namelijk nog 
allerlei knelpunten: verschillende cao’s, verschillende 
wettelijke voorschriften, enz. De beweging 
‘Kindcentra 2020’, waar de SKA actief in deelneemt, 
bereidt de oplossing voor die knelpunten voor. 

www.kindcentra2020.nl

Onderwijs, zorg en 
opvang op één plek

Leren op alle momenten van 
de dag

Voor onderwijs, sport, 
spel en cultuur

Voor alle kinderen, met extra 
ondersteuning waar nodig 

Gericht op kansen en 
mogelijkheden

Maximaal ontdekken van talenten

Dezelfde vriendjes en vaste 
gezichten op de groep

Eigen route, eigen tempo

Voor
kinderen

Afgestemd op werktijden van ouder Breed en doorlopend 
aanbodAlle kinderen zijn welkom,  

of de ouder werkt of niet Eén organisatie voor 
kinderen van 0 t/m 12 jaar

Je mag er voor kiezen, het is niet verplicht Geen gesleep met 
kinderenOnderwijs en opvang denkt 

mee over opvoeding

Voor
ouders

Kinderen ontwikkelen zich optimaal Alle kinderen zijn in beeld 
en klaar voor de toekomst

Ouders kunnen werken en 
studeren

Kinderen starten zonder 
achterstandBasis voor de maatschappij  

van de toekomst
Stimuleert de kwaliteit van 
onderwijs en kinderopvang

toekomst
Voor onze


