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Inleiding:  

Algemeen beleidsplan, inzet pedagogisch -beleidsmedewerker/coach  

 

Binnen kinderopvang Abeltje wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit 

van de kinderopvang. Om dit te waarborgen wordt er binnen de organisatie gewerkt met twee 

pedagogisch beleidsmedewerker/coachen. Zij worden voor 10 uur per jaar per FTE ingezet als 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Daarnaast is het wettelijk verplicht om 50 uur per 

LKR- nummer de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in te zetten. Volgens de VVE 

wetgeving heeft iedere VVE-locatie vanaf 2022 recht op 10 uur VVE-coaching per 

doelgroepkind per jaar. 

 

 

De Pedagogisch Coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering 

hiervan. Zij begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op 

pedagogisch gebied. 

Daarnaast hebben zij een adviserende rol naar pedagogisch medewerkers op het gebied van 

VVE en (zorg)kinderen. Vanaf januari 2019 geldt de inzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach als wettelijke eis. 

 

 

Verdeling van de uren binnen kinderopvang Abeltje   

 

Door gebruik te maken van een rekenformule (opgesteld door de Brancheorganisatie 

Kinderopvang) wordt het minimumaantal uren voor de invulling van de functie bepaald. Bij 

de afwegingen over de verdeling van de uren voor pedagogische beleidsontwikkeling over de 

verschillende locaties is besloten om de uren evenredig over de verschillende locaties te 

verdelen. De ‘coaching on the job’ wordt gegeven aan zowel vast personeel en flexibele 

krachten. De verdeling van het aantal uren coaching wordt bepaald op basis van het aantal 

FTE per locatie. Bij de bepaling van het aantal coaching uren per locatie wordt met name 

rekening gehouden met de vak volwassenheid van medewerkers en teams. Daar waar het aan 

de orde is, is ook meegewogen of er op een bepaalde locatie een specifieke individuele 

coaching behoefte is. Bij de verdeling van de coaching uren wordt er voor gezorgd dat elke 

pedagogisch medewerker een vorm van coaching ontvangt.  

 

Voor het volledige overzicht en de uitwerking van de ureninzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach  zie bijlage 1.  

 

 

Rol pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

 

 In dit hoofdstuk wordt toegelicht op welke wijze er binnen kinderopvang Abeltje, om wordt 

gegaan met de eisen die binnen de Wet IKK gesteld worden aan de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach.  
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Werkwijze  

 

Zoals eerder beschreven heeft kinderopvang Abeltje besloten om te werken met een 

gecombineerde functie. pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach. 

 

Hieronder volgt een overzicht van enkele werkzaamheden met betrekking tot 

de pedagogische beleidsontwikkeling en de implementatie hiervan binnen kinderopvang 

Abeltje 

• Updaten en tussentijds evalueren pedagogisch beleidsplan. 

• Ontwikkelen nieuw/nieuwe onderdelen pedagogisch beleid.  

• Ontwikkelen hulpmiddelen voor de teams.  

• Volgen wet- en regelgeving op dit terrein.  

• Volgen van bijscholing voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker.  

• Scholen pedagogisch medewerkers. 

 

Vanaf 1-1-2022 

• Samenwerken in de doorgaande lijn.  

• Beheer en actualisatie van het kind volgsysteem.  

• Ontwikkelen VVE-beleid.  

• Deelname aan beleids- en zorgnetwerken.  

 

 

Pedagogisch coach Coaching is een krachtig middel voor verdere professionalisering van de 

pedagogisch medewerkers op de groep en vergroot tevens de kwaliteit van de kinderopvang 

en buitenschoolse opvang. De pedagogisch coach/beleidsmedewerkers bieden coaching op 

maat aan waarbij ze inspelen op de behoeften van de pedagogisch medewerkers, incidenten 

op de groep en ontwikkelingen binnen de organisatie. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met betrekking tot 

de pedagogische coaching en de implementatie hiervan binnen kinderopvang Abeltje.  

 

• Coaching on the job, onder andere door middel van interactiebegeleiding. 

• Individuele coaching, waarbij bewustwording van het eigen handelen wordt gecreëerd.  

• Advisering bij pedagogische hulpvragen en ondersteuning bij het voeren van gesprekken.  

• Groeps-coaching, door te werken met een groepsdoel en bewust gekozen interventies.  

• Deskundigheidsbevordering.  

• Implementatie en waarborging VVE.  

• Deelname aan zorgnetwerken/zorg adviesteams. Vanaf 2022. 

 

 

 

 
Geraadpleegde literatuur: 

Brancheorganisatie Kinderopvang. 

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach.  
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Bijlage 1. 

 

Tijdsbestek coaching: 

26-11-2019  groepscoaching 9 personen  1,5 uur pp = 13,5 uur 

28-01-2020  Babys kennismaking 3-mers  1,5 uur  =  4,5 uur   

10-2-2020  9 p-mers plus 1 student   55 minuten pp = 8 uur en 25 min 

19-2-2020  aan leiding gevende   1,5  uur. 

 

Door de corona crisis is het niet mogelijk geweest om “Coaching on the job” te geven tijdens 

de Lockdowns.  

Onze pedagogische coach is  nu echter weer begonnen met coaching. 

 

1e Overleg is geweest op dinsdag 29 juni 2021.  1,5 uur. 

 

 

2e In week 26 en 27 en 28 worden alle medewerkers van Abeltje uitgenodigd voor een zoom/ 

overleg en naar hun toekomst wensen gevraagd. Waar heb je behoefte aan, wat wil je graag 

leren, wat zijn je sterke punten maar ook je zwakke punten. Totaal 30 min pp. Dus 9 uur 

coaching. 

 

In september 2021 wordt er weer op de groep gecoached en worden diverse pedagogische 

thema’s zoals hierboven besproken en geëvalueerd. In januari 2022 zal ook de extra taken 

voor Het Uilenbosje onze VVE peutergroep worden opgenomen in het coaching. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben, 

MJM Beenker (directie) email: info@abeltje-kinderopvang.nl 

06.51095263 

 

mailto:kdv.abeltje@hotmail.com
http://www.abeltje-kinderopvang.nl/
mailto:info@abeltje-kinderopvang.nl

