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Inleiding  
Een goede pedagogisch kwaliteit op de kinderopvang is van groot belang. Om deze reden 
is het continu waarborgen van de pedagogisch kwaliteit in de Wet Kinderopvang 
opgenomen. Vanaf januari 2019 is het voor elke kinderopvangorganisatie verplicht om een 
pedagogisch beleidsmedewerker en coach in te zetten. Het doel van deze functie is het 
coachen van medewerkers vanuit het pedagogisch beleid, ten behoeven van het 
verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden en het implementeren, schrijven en 
evalueren van het pedagogisch beleidsplan.  
 
De pedagogisch beleidsmedewerker en coach zorgt ervoor dat het beleid is voorbereid en 
ontwikkeld. Relevante ontwikkeling, trends en behoeften zullen tijdig gesignaleerd en 
geanalyseerd worden. Daarnaast zal er een bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling 
van het pedagogisch beleidsplan. Dit zal gedaan worden doormiddel van concrete 
plannen, programma´s, instrumenten en methoden. Als laatst zullen de medewerkers 
gecoacht worden. Hierdoor zal de deskundigheid en de kwaliteit bevorderd worden.   
 
In dit coaching plan zal aandacht besteed worden aan de vastgestelde uren, een algemene 
jaarplanning, urenverantwoording en zal er gekeken worden naar de vier basisdoelen en 
de zes interactievaardigheden waaraan een pedagogisch medewerker zich aan moet 
voldoen.  
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Wet Kinderopvang 
In de Wet Kinderopvang zijn drie wettelijke regels opgesteld waar het coachplan aan moet 
voldoen. Zo wordt hieronder de minimaal aantal uren voor het inzetten van de pedagogisch 
beleidsmedewerker en coach beschreven. In het schema wordt uitgelegd hoe de uren zijn 
afgestemd op het aantal beroepskrachten. Daarnaast wordt er in de jaarplanning en 
geplande urenverantwoording beschreven hoe de uren verdeeld worden over het jaar en 
welke onderwerpen er aanbod zullen komen.  

Vaststelling benodigde uren  
De Kleine Reus beschikt over 1 locatie. De uren van de pedagogische coach zijn 
gebaseerd op het aantal uren van de pedagogische medewerkers. In totaal zijn er 7 
pedagogisch medewerkers werkzaam binnen De Kleine Reus, namelijk; 

Medewerker Hilde  24 uur 

Medewerker Danie 32 uur 

Medewerker Amena 24 uur  
Medewerker Danita 24 uur (vanaf half maar met zwangerschapsverlof)  

Medewerker Lydia 32 uur 
Medewerker Iris 8 uur (vanaf half maart naar 32 uur) 

Medewerker Wilma  16 uur  

Om de inzet van de Pedagogisch coach & beleidsmedewerker te berekenen is de 
volgende rekenregel van toepassing. (50 uur x het aantal kind centrum) + (10 uur x het 
aantal fte pedagogisch medewerkers).  
 
Berekening  
Het aantal fulltime-equivalent (fte) 160:36:4,4. 50 uur x 1 (aantal kind centrum) + 10 uur 
x 4,4 (het aantal fte) : 94 uur. 94 uur : 12 maanden = 7,8. Op basis van deze berekening 
zal dit afgerond worden naar 9 uur per maand.  
 
Deze uren bestaan uit: 
- Minimaal 50 uur per jaar (50 uur x aantal kindercentra) voor de ontwikkeling en 
implementatie van pedagogisch beleid 
- Minimaal 44 uur per jaar (10 uur x aantal fte) voor de coaching van beroepskrachten 
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Jaarplanning  
Maand Coachactiviteit 
Januari - Observatie doormiddel van VIB (Video Interactie Begeleiding)  

- POP-gesprekken (Professioneel ontwikkelgesprek) 
Februari - Informatieavond (onderwerp nog onbekend) 

Maart - Teamvergadering (kwaliteiten spel & casus bespreking) 
- Ondersteuning oudergesprekken 

April - Onderwerp: uitdaging bij kinderen  

Mei - Protocollen bijstellen en opstellen (zoals protocol veiligheid en 
gezondheid) 

Juni - Kijken naar de groepsruimte (speelmateriaal en indeling groep) 

Juli - Vakantie  

Augustus - Onderwerp: emoties bij kinderen  
September - Onderwerp: ‘hoe ga je om met ruzies?’ 

Oktober - Gezamenlijk evalueren beleidsplan & deze aanpassingen 
doorvoeren  

November - Gezamenlijke informatieavond met Zwolle  
December - Opstellen van coachplan 2024  

Overig - Lezen vakliteratuur en volgen wet- en regelgeving 
- Bewaken van kwaliteit en signaleren van verbeter- en knelpunten 
- Overleg met leidinggevende  
- Eventueel bijwonen van kennissessie of bijscholing  
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Pedagogisch coach 
Houding pedagogisch coach  
Binnen De Kleine Reus is één pedagogisch coach aangesteld om op deze manier de 
pedagogisch kwaliteit te verbeteren. Elke pedagogisch medewerker zal minimaal 2 keer 
per jaar worden gecoacht. Tijdens het coachen staat de veiligheid van de medewerkers 
voorop. Dit houdt in dat er gecoacht wordt doormiddel van een open en eerlijke 
communicatie, een luisterende houding en een positieve benadering. Hierdoor weten de 
pedagogisch medewerkers dat ze gehoord en gezien worden en hierdoor is persoonlijke 
groei mogelijk. Er wordt gecoacht doormiddel van het pedagogisch beleidsplan wat elk 
jaar wordt opgesteld.  
 
De 4 basisdoelen 
In het pedagogisch beleidsplan van ‘De Kleine Reus’ staan de 4 basisdoelen van Riksen 
Walraven (2000) centraal. De 4 basisdoelen zijn:   
1. Emotionele veiligheid  
2. Sociale competenties  
3. Persoonlijke competenties  
4. Overdracht van normen en waarden  
Deze 4 basisdoelen, die van belang zijn voor het stimuleren van de ontwikkeling van het 
kind, worden in het pedagogisch beleidsplan verder uitgelicht.  
 
Interactievaardigheden  
Naast de basisdoelen zal er tijdens het pedagogisch coachen aandacht besteed worden 
aan de interactievaardigheden, namelijk: sensitieve responsiviteit, respect voor de 
autonomie, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering 
en begeleiden van interacties. Deze interactievaardigheden zullen tijdens de 
ontwikkelingsgesprekken met de pedagogisch medewerkers aanbod komen. Tijdens de 
gesprekken zal er gereflecteerd worden op het handelen.  
 
Communicatie met leidinggevende en pedagogisch medewerkers  
Tijdens het coachen zal er nauw contact zijn met de pedagogisch medewerkers en de 
leidinggevende. De onderwerpen en activiteiten die behandeld zullen worden, worden 
gebaseerd op de gesprekken met zowel de leidinggevende als de pedagogisch 
medewerkers. In het kopje ‘jaarplanning’ een globale planning weergegeven met de 
activiteiten en onderwerpen, hier kan van worden afgeweken wanneer dat nodig is.  
 


