
Inzet Pedagogisch coach BSO DE Geelwitjes  

De inzet van pedagogisch coach is één van de maatregelen uit het Akkoord IKK. De achterliggende 
gedachte is dat hiermee een aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Coaching is een 
krachtig middel voor verdere professionalisering en kwaliteitsontwikkeling. Het kan de vak 
volwassenheid, de beroepstrots en het werkplezier van de medewerkers aanzienlijk vergroten. 

Kort gezegd zal de pedagogisch coach op BSO De Geelwitjes haar collega’s ondersteunen en 
didactisch houvast  te bieden, mogelijkheden voor bijv. extra cursussen uit te zoeken (samen) voor 
de pedagogisch medewerkers. Zo gaan we het pedagogisch klimaat van onze opvang op een hoger 
level tillen. 

Voor de feitelijke bepaling van het aantal uren en waar ze worden ingezet: 

 “Organisatie BSO De Geelwitjes heeft op 1 januari 2019 1 locaties en  3,29fte *. Op grond van de 
Wet IKK is daarom op jaarbasis nodig:  

Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie Coaching pedagogisch medewerkers 
Totaal 83 uur 

Toelichting 

Deze uren bestaan uit: 

Minimaal 50 uur per jaar (50 uur x aantal kindercentra) voor de ontwikkeling en implementatie van 
pedagogisch beleid- 

Minimaal 32,9 uur per jaar (10 uur x aantal fte) voor de coaching van beroepskrachten. 

Voor BSO de Geelwitjes is dit vastgesteld op (50*1) = 50 uur  en  (10*3,29) = 32,9 uur 

TOTAAL 83 uur 

Bij organisatie BSO De GEELWITJES hebben we op jaarbasis 83  uren formatie voor pedagogische 
beleidsontwikkeling en coaching van onze pedagogisch medewerkers.  

In 2019 worden deze uren als volgt over de verschillende locaties verdeeld:  

50 uur voor pedagogische beleidsontwikkeling en 32,9 uur voor coaching  

*-Daar de Pedagogisch coach ook werkzaam is als pedagogisch medewerker zal ook zij worden 
gecoacht voor (10*0,78 fte)= 7,8 uur. Dit gaat inpandig worden geregeld ofwel ingehuurd. 

-Tevens kunnen het daadwerkelijk aantal uren coaching oplopen door aanname van nieuw 
personeel. Dit is begin 2019 gepland. 

  

 



Bij de bepaling van het aantal coachingsuren per locatie hebben we met name rekening gehouden 
met de vakvolwassenheid 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 coachingsuren zorgen we er voor dat elke pedagogisch medewerker een vorm van 
coaching ontvangt.”  

6. Overzicht van uren in de formatie  

Met een simpel overzicht van de contracturen van alle medewerkers / externen met de rol van 
pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach maak je inzichtelijk dat je het vereiste aantal uren (of 
meer) ‘in huis’ hebt. 
Indien de pedagogische beleidsontwikkeling of coaching is belegd binnen een andere functie 
(bijvoorbeeld bij de locatiemanager, de stafmedewerker of de houder), dan is het belangrijk dat 
schriftelijk is vastgelegd hoeveel uren op jaarbasis binnen die functie zijn bedoeld voor pedagogische 
beleidsontwikkeling en/of coaching.  

A. Dir… =0,78 fte  

D.Ko… = 0,62 fte 

M. Qua =0,15 fte 

M.Co =0,06 fte 

L.Stu = 0,84 fte 

Verw. Nieuw. = 0,7 fte 

Samen 3,29 fte.  

 

 

 

 

 

 

7. Voorbeelden van pedagogische beleidsontwikkeling en vormen van coaching  

Voorbeelden van werkzaamheden die vallen onder de noemer ‘pedagogische beleidsontwikkeling en 
implementatie ’zijn:  

• update pedagogisch beleidsplan 	
• ontwikkeling nieuw/ nieuwe onderdelen pedagogisch beleid 	
• ontwikkeling hulpmiddelen voor de teams 	
• volgen wet- en regelgeving op dit terrein 	



• bijscholing van de pedagogisch beleidsmedewerker 	
• scholing geven aan de medewerkers door de pedagogisch beleidsmedewerker 	
• bespreking pedagogisch beleid met oudercommissies/ouders 	
• beleidsontwikkeling rondom IKC-vorming 	
• samenwerking in de doorgaande lijn 	
• beheer en/of actualisatie van het kindvolgsysteem 	
• evaluatie pedagogisch beleid 	
• etc. 	

Voorbeelden van vormen van coaching zijn: 	

• individuele coaching gesprekken 	
• intervisiebijeenkomsten 	
• teamcoaching 	
• vaardigheden-training met oefensituaties 	
• video interactiebegeleiding 	
• (meewerkend) coach op de groep 	
• Blended learning (e-learning in combinatie met één of meerdere (intervisie)komsten) 	
• etc. 	

 


