
  

 

 
 

 

De pedagogisch coach is aangesteld om de pedagogisch medewerkers in hun pedagogisch didactisch 

handelen  te coachen op de werkvloer. De pedagogisch medewerkers krijgen hierdoor de 

mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach kijkt 

mee naar het beleid en implementeert dit in de groepen en coacht samen met de pedagogisch 

medewerkers met betrekking tot het nieuwe beleid.  

 

Wij willen ervoor zorgen dat de pedagogisch medewerkers gemotiveerd aan het werk kunnen. Om 

de kwaliteit te garanderen en te optimaliseren. Er wordt vooral gekeken hoe je als pedagogisch 

medewerker de positieve interactie momenten verder uit kunt bouwen.  

Ook vinden wij het belangrijk dat de Pedagogisch medewerkers de Pedagogisch coach zien als 

hulpmiddel om zichzelf te ontwikkelen en niet als ‘controleur’. 

 

 
  BSO 

 
Pedagogisch beleidsmedewerker: 

 
Deze worden gebruikt voor: 

      •   Bewaken van kwaliteit  
         •     signaleren van verbeter -en knelpunten 

      •   Herzien pedagogisch beleidsplan en ouderbeleid 

      •   Herzien protocollen 

      •   Herzien en maken van groepsregels 

      •   Maken van protocollen 

      •   Herzien meldcode kindermishandeling 

      •   schoonmaaklijsten aanpassen en ontwikkelen 

      •   Teamvergaderingen inplannen en uitvoeren 

      •   Gesprek met oudercommissie 

      •   Opleidingsplan opstellen 

      •   Calamiteiten bespreken 

         •   Werven en selecteren van nieuw personeel 

 

 
 
Overzicht Coaching uren 2021:
 

3 locaties (BSO) 

 

• 150 uur per jaar voor de totstandkoming en implementatie van 
pedagogisch beleidsvoornemens. 

2 fte pedagogisch 
medewerkers 

 

3 locaties x 50 uur + 10 uur x 
2 fte = 170 uren per jaar 
inzetbaar door pedagogisch 
coach 

Totaal gemiddeld 15 
uur per maand 
inzetbare uren 

Jaarplanning 2021 beleidsmedewerker/pedagogisch Coach: 

Wij zullen onze ouders informeren over de pedagogisch coach via de website. Wij zullen de ouders 

verwijzen naar ons pedagogisch beleidsplan. In het beleid zal beschreven worden wat een 

pedagogisch coach inhoud en wat haar taken zullen zijn.  

Met de rekentool van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kun je 
berekenen hoeveel wettelijk minimaal verplichte uren aan pedagogisch beleidsmedewerkers 
moet worden ingezet in de kinderopvang. 

https://1ratio.nl/rpb/#/


  

 

 

 
 

 
 coaching Inhoud van de Coaching (Plan van aanpak) Totaal uren 

Meedraaien en Coaching 
geven op de groep tijdens: 
- het vrijspelen 
- buiten spelen 
- ophalen van kinderen 
- overdracht naar ouders 
- uitstapjes 
- eten bereiden 
- Samen eten 

• Per leidster meekijken en 
meedraaien 

•   Per leidster bespreken 

•   Feedback geven 

•   Tips en tops bespreken 
•   Leerdoelen bepalen en bespreken 

•   Reflecteren op hun handelen 

• Werk instructies en eventueel 
toegepaste protocollen bespreken 

• Signalen van knelpunten in de 
werkzaamheden bespreken 

•   Complimenten geven 

Coaching gesprek (eventueel 
video interactiebegeleiding) 

• Persoonlijke leerdoelen 
benoemen en bespreken 

• Bewustwording van eigen 
handelingen 

•   Reflectie op eigen handelingen 

•   Tips en tops 

•   Complimenten geven 

1 uur

1 uur 

   Minimaal aantal uren coaching per maand        2 uren 


