Coaching en beleid 2021
Door middel van het inzetten van de pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coaches
verhogen we de kwaliteit van de geboden opvang.

Coaching
De pedagogisch coach binnen SKOP
Wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van kinderen moet zelf ook in ontwikkeling blijven. De
coach zorgt (met name door individuele coaching) voor de juiste uitvoering van het pedagogisch
beleid op de werkvloer. We hebben bij Kinderopvang Purmerend twee pedagogisch coaches. Een
coach voor de medewerkers van de buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) en 1 voor de medewerkers
van de dagopvang (0-4 jaar).
De coach:
 Werkt vanuit de locaties, door aanwezig te zijn op de groepen (coaching on the job);
 Werkt volgens een vast rooster;
 Voert individuele gesprekken (persoonlijke leervragen);
 Geeft coaching, ondersteuning en advies bij begeleiding van de mentorkinderen (op
kindniveau, bij complexe situaties, zoals vermoedens van kindermishandeling en opvallend
gedrag)
 Voert teamgesprekken;
 Verzorgt scholingsbijeenkomsten (kennisoverdracht);
 Maakt eventueel gebruik van video coaching;

In de onderstaande tabel zijn, met behulp van de rekenregels zoals geteld in wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang, de minimaal aantal uren voor coaching berekend:
BSO
KDV
PO
Flex
medewerkers
Coach 4-12
Coach 0-4
Coach 0-4
Coach 0-4
TOTAAL
jaar
jaar
jaar
jaar/ coach
4-12 jaar
Aantal PM
53
97
27
46
223
Aantal SR
12
8
0
0
20
Aantal FTE
37,8
80,9
10,8
20
149,5
Uren coaching
378
809
108
200
1495
per jaar
Uren coaching
8
17
3
4
32
per week

Uren coaching per medewerker
Hieronder is te zien hoeveel coaching iedere medewerker per jaar ontvangt.
Kinderdagverblijf: 7 uur
Buitenschoolse opvang: 6 uur
Peuteropvang: 3 uur
Inval medewerkers: 2 uur

Thema’s coaching 2021
Medewerkers worden gecoacht op persoonlijke leerdoelen. Ook zijn er overkoepelende thema’s waar
aandacht aan wordt besteed in de coaching:
 Interactievaardigheden
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Bewustwording in pedagogisch handelen: waarom doe je als pedagogisch medewerker wat je
doet
Het kindvolgsysteem
Activiteiten: van resultaatgericht naar procesgericht
Buitenspelen
Interactief voorlezen
Kinderparticipatie (bso)
Jongens op de groep (bso)

Beleid
Pedagogische beleidsmedewerker binnen SKOP
De pedagogisch beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor alle beleidstaken taken rondom het
pedagogisch beleid en de pedagogische kwaliteit.
Jaarlijks worden diverse sessies gepland om pedagogisch thema’s voor het komende jaar te bepalen.
Deze thema’s worden opgenomen in het jaarplan van de afdeling (pedagogische) kwaliteit en daarna
in dit plan opgenomen.

Urenberekening
In de onderstaande tabel zijn, met behulp van de rekenregels zoals geteld in wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang, de minimaal aantal uren inzet voor de pedagogisch beleidsmedewerker
berekend:
Locaties
BSO

Aantal
locaties
18

KDV

7

POV

113

Totaal

38

* aantal uur per
jaar

Totaal

* 50

1900

Pedagogisch beleidsmedewerkers 2021
De pedagogisch medewerker van Kinderopvang Purmerend is 32 uur per week beschikbaar voor
beleidswerk. Zij wordt ondersteunt (10 uur per week) door de manager shared service center.

Beleidsthema’s 2021
In 2021 gaan we aandacht besteden aan diverse onderwerpen binnen 4 pijlers:
1. Ontwikkeling van het kind centraal
2. Veiligheid en gezondheid (valt deels onder verantwoordelijkheid van beleidskwaliteitsmedewerker)
3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
4. Kinderopvang is een vak
Verder continueren we het ontwikkelen van een kwaliteitscyclus, ten behoeve van de pedagogische
kwaliteit.
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