Pedagogische coach
De wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ) schrijft voor dat elke kinderopvang organisatie
vanaf 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst moet hebben, die
gekwalificeerd is voor het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch beleid. Ook moet
elke kinderopvang organisatie de pedagogisch medewerkers jaarlijks coachen, hiervoor wordt
een gekwalificeerde pedagogisch coach ingezet. IKK schrijft voor dat ouders en medewerkers
hierover schriftelijk geïnformeerd moeten worden.
Uitgangspunten wet IKK
Vanaf 1 januari 2019 wordt er per kindcentrum minimaal 50 uur per jaar berekend voor
ontwikkeling van pedagogisch beleid.
Vanaf 1 januari 2019 wordt iedere pedagogisch medewerker jaarlijks gecoacht. Per
fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. Coaching kan
individueel maar ook in groepsverband plaatsvinden.
De coach meetellen in formatieve inzet (meewerkend coach op de groep) mag, mits de
coach ook taken van pedagogisch medewerker (pm-er) uitvoert en ook gekwalificeerd is
als pedagogisch medewerker.
Kindcentrum De Groene Tuin heeft op 1 januari 2020, 3 locaties en 25,26 fte in dienst, afgerond 26
fte. Op twee locaties (Taselaarstraat en Schuilenburg) vallen het kinderdagverblijf samen met de
inpandige BSO.
Op jaarbasis zetten wij daarom in:
Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 5x 50 = 250 uur per jaar. Dit betekent 4.8 uur
per week.
Coaching pedagogisch medewerkers 26 fte x 10 uur coaching = 260 uur coaching per jaar. Dit
betekent gemiddeld 5 uur per week.
Kindcentrum De Groene Tuin heeft:
1 Pedagogisch beleidswerker in dienst, 24 contracturen, 16 beleidsuren per week.
1 Pedagogische coach in dient, 32 contracturen, 32 coachingsuren per week

Verdeling beleidsuren 2020 over de verschillende locaties
Bij de afwegingen over de verdeling van de uren voor pedagogische beleidsontwikkeling over de
verschillende locaties hebben we besloten de uren evenredig over de verschillende locaties te
verdelen. Met onze beschikbare aantal uren komt dit gemiddeld neer op 1,6 uur per locatie, per
week, waarin tijd wordt besteed aan o.a. de ontwikkeling of vernieuwing van pedagogisch
beleid, het beheren van het kind observatiesysteem, overige beleidsontwikkelingen en evaluatie
van het pedagogisch beleid en protocollen.
Kindcentrum De Groene Tuin heeft één beleidsmedewerker in dienst. Zij heeft structureel overleg
met de pedagogisch coach, assistent leidinggevende en de hoofdleidster over de implementatie
en borging van het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach, assistent leidinggevende en de
hoofdleidster dragen vanuit hun functie ook bij aan het mede ontwikkelen en implementeren van
het pedagogisch beleid.

1912 Pedagogisch Coach/ uren Kindcentrum De Groene Tuin

Pagina 1 van 2

Verdeling coachingsuren over de verschillende locaties
Bij de afwegingen over de verdeling van de uren voor pedagogische coaching over de
verschillende locaties wordt gekeken naar de behoefte per locatie, per groep en per individu
(vakvolwassenheid). Daar waar het gedurende het jaar aan de orde is, kunnen wij flexibel zijn
wanneer op een bepaalde locatie een specifieke individuele coaching behoefte is. Bij de verdeling
van de coachingsuren zorgen we er voor dat elke pedagogisch medewerker, jaarlijks een vorm
van coaching ontvangt. Gedurende het jaar wordt dit door de locatiemanager geregistreerd.
De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de reguliere
groepen en maakt hierbij gebruik van verschillende methoden. De medewerkers worden door
middel van coaching extra ondersteund bij de uitvoer van het dagelijkse werk.
Naast de coachingsuren, uitgevoerd door onze pedagogische coach, zijn er ook coaching taken
belegd bij de manager, assistent leidinggevende en de hoofdleidster. Alle medewerkers
ontvangen coaching door middel van individuele resultaatgesprekken,
functioneringsgesprekken, tijdens een team- of groepsoverleg en tijdens de studiedagen of
tijdens een specifieke training of cursus.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de pedagogisch medewerkers van de
groep of aan de pedagogisch coach.
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