
Jaarverslag
2018

Het jaar 2018 was het jaar dat 
voor de kinderopvang dubbel 
in het teken stond van de Wet 
IKK (Integrale Kwaliteit 
Kinderopvang). 

Enerzijds omdat per 1 januari 
2018 nieuwe kwaliteitseisen 
van kracht werden, waarop we 
voor het eerst zouden worden 
beoordeeld door de GGD. We 
zijn daarvoor in 2018 met vlag 
en wimpel geslaagd. 

Anderzijds omdat we ons 
moesten voorbereiden op  

de volgende set aanvullende kwaliteitseisen die per  
1 januari 2019 van kracht zouden worden. De nadruk 
lag daarbij op de veranderende beroepskrachtkindratio 
(BKR) voor kinderen van 0-1 jaar, de implementatie  
van het werken met pedagogische coaches en de 
ontwikkeling van een zelfevaluatie instrument voor 
het pedagogisch handelen.

Het jaar 2018 zal ook de geschiedenis in gaan als  
het jaar waarin we als FloreoKids de vertaalslag naar 
talentgericht werken met kinderen echt hebben weten 
uit te werken. Op een manier die al onze pedagogisch 

Talentgericht op weg naar de toekomst medewerkers enthousiast maakt en in beweging krijgt. 
De Kindertalentfluisteraar-aanpak past heel goed bij 
ons. We lopen daar inmiddels mee voorop in 
kinderopvang Nederland. 

Onze visie op talentgericht werken vloeit voort uit het 
vertrekpunt van de positieve psychologie: aandacht 
besteden aan positieve ervaringen en kwaliteiten is veel 
effectiever voor groei en ontwikkeling dan je richten op 
problemen of tekortkomingen. 

Wij geloven dat elk kind meerdere talenten bezit. 
Sluimerend aanwezig of al volop in ontwikkeling. Als 
een kind zich van deze talenten bewust wordt en de 
ruimte krijgt om ze in te zetten, draagt dit sterk bij aan 
een positief zelfbeeld, ontwikkeling en welbevinden. 
Wanneer talenten herkend, benoemd en gestimuleerd 
worden, kunnen kinderen zich ontwikkelen tot 
krachtige en unieke individuen.
Iets waar kinderen de rest van hun leven profijt van 
zullen hebben. Vanuit ons motto ‘Groeien doe je 
samen’ biedt FloreoKids kinderen daarom alle ruimte 
om spelenderwijs hun talent te ontwikkelen.

Vanuit die visie zijn wij dagelijks aan de slag met oog 
voor de toekomst. Als u dit jaarverslag openslaat, ziet  
u de belangrijkste feiten en cijfers en verschillende 
bijzondere momenten uit 2018 nog eens in vogelvlucht 
voorbij komen. Ik wens u daarbij veel lees- en kijkplezier!.

Johan Vriesema
Directeur-bestuurder



•	 De tendens van groeiende omzet en hogere bezettingsgraden heeft 
zich in 2018 voortgezet. Dat geldt ook voor de tendens naar 
afnemende marges (onder druk van toenemende kwaliteitseisen).

•	 De toenemende aandacht voor samenwerking met het onderwijs, 
maakt IKC-vorming steeds meer een gespreksonderwerp in de 
praktijk.

•	 De krapte op de arbeidsmarkt neemt snel toe. 
•	 De trend van consolidatie in branche kinderopvang zet zich 

voort. Kernwoorden: overnames, fusies, samengaan en 
dus schaalvergroting. 

•	 De trend van belangenversplintering is nog niet 
gestopt. Naast het rijke bezit van 5 branche/
belangenorganisaties en 2 ouderbelangen-
organisaties gaat het onderwijs als 
belanghebbende partij haar stem in 
toenemende mate laten horen.

•	 Versterken van positie als kleine regionale 
speler in de kinderopvang. 

•	 Versterken van het (kunnen) sturen op de 
kwaliteit van het pedagogisch handelen.

•	 Uitwerken van talentgericht werken met 
kinderen.

•	 Bedrijfsvoering 2.0: 
implementeren van nieuw 
geïntegreerd personeels-
planning & kind plaatsing 
softwarepakket KidsVision, 
gekoppeld aan nieuwe 
salarisadministratie software 
van Mercash. 

Samenwerking 

Landelijke ontwikkeling 

Speerpunten FloreoKids 2018 

Scholen 
FloreoKids is vertegenwoordigd 
in 7 brede school/onderwijs-
gebouwen, daarin samenwerkend 
met 9 scholen van 6 verschillende 
scholenkoepels. Op onze NSO-
locaties komen kinderen van meer 
dan 15 scholen in de regio.

Gemeenten
FloreoKids was in 2018 actief in  
3 gemeenten; Leiderdorp, Leiden en 
Kaag & Braassem. In alle gemeen ten 
heeft FloreoKids in 2018 actief 
bijgedragen aan de ontwikkeling van 
het onderwijs achter standen beleid 
2019-2023, veelal omgedoopt tot 
het onderwijskansenbeleid.

Ketenpartners
Vanuit de verantwoordelijkheid in 
de zorgketen en haar rol in de 
voorschoolse educatie werkt 
FloreoKids intensief samen  
met onder andere het CJG  
(logo pedistes, jeugd & gezins-
teams en het consultatiebureau). 

Overige partners
FloreoKids werkt op locaties nauw 
samen met hockeyvereniging 
Alecto, voetbalvereniging RCL en 
het Alrijne ziekenhuis op haar 
vestigingen in Leiden en 
Leiderdorp.



Kinderen en kindplaatsen eind 2018

Leeftijdsopbouw 
Personeel

Geld Lunchtijd (overblijfactiviteiten)

256 kindplaatsen

Kinderdagverblijf
VE Peuterspeelzaal/PO

80 kindplaatsen

Voor- en naschoolse opvang

540 kindplaatsen

FloreoKids

1.280 kinderen

FloreoKids in 2018 
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■ < 20 jaar:  1 = 0%
■ 20 tot 25 jaar:  8 = 8,75%
■ 25 tot 30 jaar:  38= 20%
■ 30 tot 35 jaar:  22= 14,37%
■ 35 tot 40 jaar:  19 = 11,87%
■ 40 tot 45 jaar:  13= 10,56%
■ 45 tot 50 jaar:  17 = 10,56%
■ 50 tot 55 jaar:  8 = 6,21%
■ 55 tot 60 jaar:  7 = 6,21%
■ >60:   7= 3,12%

■ < 20 jaar:  2 = 1,10%
■ 20 tot 25 jaar:  26 = 14,36%
■ 25 tot 30 jaar:  36= 20%
■ 30 tot 35 jaar:  31= 17,13%
■ 35 tot 40 jaar:  21 = 11,60%
■ 40 tot 45 jaar:  21 = 11,60%
■ 45 tot 50 jaar:  13 = 7,18%
■ 50 tot 55 jaar:  15 = 8,29%
■ 55 tot 60 jaar:  8 = 4,42%  
■ >60:   8 = 4,42%

Eind 2017

Eind 2018



•	 Het gedachtengoed achter de positieve 
pedagogiek is nadrukkelijker verwerkt in 
uitgangspunten van ons pedagogisch beleid.

•	 De talentfluisteraarsmethodiek op de 
scholingsdag is zeer succesvol 
geïntroduceerd bij de medewerkers. 

•	 Het interne ‘ruilcentrum’ Floreotheek is 
ingericht, om de kinderen milieubewust een 
grotere variatie aan speelmogelijkheden te 
kunnen bieden. 

•	 Medewerkers hebben de eerste talent-
gesprekken met kinderen gevoerd. Om met 
elkaar op zoek te gaan naar ieders talent, 
zodat kinderen hun eigen talent onder 
woorden kunnen brengen.

Talentgericht werken

Voor- en naschoolse opvang

•	 NSO Schatzoekers is verhuisd 
naar een eigen ruimte binnen 
het nieuwe clubhuis van 
voetbalvereniging RCL.

•	 PSZ De Barg, NSO De Blokhut 
en KDV De Bonte Koe 
verhuisden naar nieuw 
geopende brede school  
Ter Does in Hoogmade.

•	 PSZ Ukkepuk verhuisde binnen 
Woubrugge naar de 
Esselyckerwoude school.

•	 Voorbereid is de overname van 
drie locaties van PIKO kinder-
opvang in Oegstgeest per  
1 januari 2019.

Nieuwe locaties

GGD Inspecties
•	 Verplichte aanwezigheid EHBO’er op 

locatie (bij FloreoKids al sinds 2002)
•	 Pedagogisch beleid geënt op wettelijke 

pedagogische ontwikkelingsdoelen  
(bij FloreoKids al sinds 2007)

•	 Ieder kind een mentor  
(bij FloreoKids al sinds 2014)

•	 Doorgaande lijn naar het onderwijs  
(bij FloreoKids al sinds 2008)

•	 Werken met een kindvolgsysteem  
(bij FloreoKids al sinds 2015 met KIJK)

•	 Nieuw veiligheids- en 
gezondheidsbeleid ontwikkelen en 
implementeren

•	 Vaste gezichtencriterium voor  
0-jarigen: maximaal 2 verschillende 
PM’ers 

•	 Maximaal 3 uur afwijken per dag  
van beroepskrachtkindratio

Kwaliteitseisen 2018
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Alle locaties zijn 
geïnspecteerd. Alle 
inspectierapporten 

waren positief. 
Geen enkele 
handhaving.

PSZ UkkepukNSO Schatzoekers Ter Does

BSO Kids WorldKC PoelkidsKDV Kids & Ko



Van 4 groepen van 0-4 jaar met 16 kinderen 
naar 2 groepen met 12 kinderen van 0-2 jaar, 
1 groep met 16 kinderen van 0-4 jaar, 1 groep 
met 16 kinderen 2-3 jaar en 1 groep met 16 
kinderen van 3-4 jaar.

Invoering Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG),
van 
•	 inrichten en bijhouden van een verwerkingsregister
•	 organiseren van aanvullende eisen aan 

toestemmingsverklaringen ouders voor toesturen 
nieuwsbrieven, gebruik foto’s etcetera

•	 aanstellen functionaris gegevensbescherming
•	 opstellen verwerkingovereenkomsten met derde 

partijen als ICT-beheerder en softwareleveranciers
•	 actualiseren privacybeleid
tot
•	 vermelden cookies op de website.

•	 We hebben ons voorbereid om per 1 januari 
2019 te gaan werken met Peda go-
gisch Actief. Een instrument 
waarmee we ons eigen peda go-
gisch handelen kunnen inven-
tariseren, evalueren en verbeteren.

•	 Er zijn 6 medewerkers opgeleid tot 
pedagogisch coach, conform de 
wettelijke vereisten. Vier van hen zijn per 
1 januari 2019 benoemd. Ze zijn ieder voor 
6 uur per week vrijgesteld van groepswerk om 
deze coach-rol in te vullen.

Het streven naar kwaliteit gaat hand in hand met het 
stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, met educatie en 
& innovatie. In 2018 zijn:
•	 4 medewerkers met SPW-3 een SPW-4 opleiding gestart.
•	 20 medewerkers tot talentfluisteraar opgeleid.
•	 meer dan 120 medewerkers naar de herhalingscursus 

BHV/EHBO voor kinderen geweest.
•	 6 pedagogisch medewerkers tot pedagogisch coaches  

(op HBO niveau) opgeleid.
•	 2 pedagogisch medewerkers geschoold tot peuter-

expert, om zo peuters die voor liggen in hun 
ontwikkeling te herkennen en te kunnen begeleiden.

•	 meer dan 150 medewerkers op de scholingsdag, met 
keynote-spreker Luk DeWulf, geweest.

Herindeling groepen op Villa Picasso

Wettelijke eisen

Voorbereiding op nieuwe kwaliteitseisen 2019

Vervolg FloreoKids in 2018

•     We hebben ons voorbereid op de 
veranderende eis voor het werken met 
kinderen van 0-1 jaar. Een pedagogisch 

medewerker mag nog maar maximaal 3  
(in plaats van 4) kinderen van 0-1 jaar 
onder haar hoede hebben. Dit heeft effect 
op de maximaal mogelijke groepsgrootte 
en dus op personeels- en kindbezetting 
en is onder andere afhankelijk van de 
leeftijd van kinderen, de groepssamen-
stelling en de grootte van groepsruimtes 

en slaapkamers. 

Educatie



Wettelijke eisen

buitenschoolse opvangve peuterspeelzalen

peuteropvang kinderdagverblijven

FloreoKids
Van Diepeningenlaan 110F 
Postbus 9
2350 AA  Leiderdorp
T 071 - 581 77 77
E info@floreokids.nl 
KvK Rijnland 41165967


