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Pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach volgens de wet IKK 
Om de kwaliteit van de opvang te verbeteren dient elke kinderopvangorganisatie  
een pedagogisch beleidsmedewerker en  een pedagogisch coach te hebben of een combinatie van deze twee 
functies. Een pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling en de invoering van 
pedagogisch beleid. De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. KOZV 
heeft ervoor gekozen de functies te scheiden.  
 
Pedagogisch beleid 
De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het omvat al het beleid dat raakt aan de 
pedagogische praktijk. De pedagogisch beleidsmedewerker is daarnaast betrokken bij het bewaken en invoeren 
van pedagogische beleidsvoornemens. 
Belangrijk bij de pedagogisch beleidsmedewerker is dat hij/zij werkt aan beleidsontwikkeling. De 
beleidsmedewerker heeft HBO werk- en denkniveau, maar voor deze functie gelden geen specifieke kwalificatie-
eisen.  
Bij KOZV vervullen de unitmanagers, de kwaliteitsfunctionaris/VVE-coördinator, de directeur-bestuurder en de 
manager P&O de rol van pedagogisch beleidsmedewerker. 
 
Ontwikkeling beleid(svoornemens), onder andere: 
 

- Inhoudelijke ontwikkeling Integrale Kind Centra (IKC’s) 
- Pedagogisch beleid peutergroepen, startgroepen en 3+ groepen 
- Aandacht voor zorgkinderen, ontwikkeling zorgstructuur 
- VVE, onderhoud en verdieping 
- Veiligheid en gezondheid, voeding (gezonde kinderopvang) 
- Ontwikkeling pedagogische visie baby-opvang 
- Invulling geven aan pedagogische coaching 
- BSO-arrangementen 
- Structuurvorming BSO, BSO+ 
- Ouderbetrokkenheid 
- Gezonde kinderopvang 

 
Pedagogische coaching 
De pedagogische coach begeleidt en traint de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Op deze manier 
zorgt de coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele 
ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. KOZV heeft 7 pedagogische coaches in dienst, medio 2022 zullen 
dit er 9 zijn. Zij voldoen aan de in de Cao vastgelegde kwalificatie-eisen voor pedagogisch coach.    
De praktische begeleiding van het team coaches wordt verzorgd door de externe coach van KOZV. Hiërarchisch 
vallen de coaches onder de manager P&O en de Directeur-bestuurder.   
 
Coachen vanuit het pedagogisch beleid van KOZV 
Het pedagogisch beleid van KOZV is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-
Walraven. Daarnaast vormt voorschoolse educatie (samen met vroegschoolse educatie meestal VVE genoemd) 
een belangrijke pijler binnen het pedagogisch beleid. Aan de coaching van de pedagogisch medewerkers van 
KOZV ligt het pedagogisch beleidsplan ten grondslag. Hierin staat per opvoedingsdoel steeds beschreven wat van 
de pedagogisch medewerker verwacht wordt.  
 
Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen 
Coaching richt zich op de rol van de PM-er. Te denken valt hierbij aan: 
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- Heeft de pedagogisch medewerker aandacht voor de behoefte van elk kind 
- Wordt warm en respectvol gereageerd door de PM-er 
- Fungeert de PM-er als een veilig, vertrouwd baken 
- Werkt de PM-er vanuit een positieve benadering 

 
Persoonlijke competenties 
Coaching richt zich op de rol van de PM-er, zoals: 
 

- Stimuleert zij/hij de kinderen door mogelijkheden te geven hun grenzen te ontdekken en te verleggen 
- Wordt open, duidelijk en positief gecommuniceerd met de kinderen 
- Vervult de PM-er een voorbeeldfunctie 
- Begeleidt en ondersteunt zij/hij de kinderen bij het vinden van hun weg, is de PM-er daarin verrijkend 

 
Sociale competenties 
Coaching richt zich op de rol van de PM-er, denk daarbij aan: 
 

- Stimuleert de PM-er de kinderen om op een positieve wijze met anderen om te gaan 
- Vertoont de PM-er op dit gebied voorbeeldgedrag 
- Wordt de kinderen ruimte geboden om zelf problemen onderling op te lossen 
- En als dit niet lukt, begeleidt de PM-er de kinderen hierbij 

 
Waarden & normen 
Coaching richt zich op rol van de PM-er, onder andere: 
 

- Vertoont de PM-er positief voorbeeldgedrag 
- Is de PM-er een rolmodel voor empathie en pro-sociaal gedrag 
- Stimuleert zij/hij een respectvolle houding bij kinderen 
- Worden de verschillende opvoedingsstijlen en gewoonten bij kinderen gerespecteerd 

 
VE-coaching 
Vanaf 1-1-2022 werken we met hbo geschoolde pedagogische beleidsmedewerkers op de VE groepen. Deze 
medewerkers zijn coaches gespecialiseerd in VVE en zij gaan gericht aan het werk door locaties op maat te 
ondersteunen. 
Zij voeren kwaliteit verbeterende maatregelen uit, aansluitend op het VE-beleid van de organisatie. Denk 
daarbij aan coaching gesprekken op basis van observaties op de groep, 
verbeteren van de educatieve kwaliteit, ondersteuning bij opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid. 
Per locatie is minimaal 10 uur per doelgroep peuter per jaar beschikbaar voor deze activiteiten. Jaarlijks wordt 
de inzet opnieuw berekend en maken we een ‘Plan van aanpak coaching VE’ waarin we concreet de inzet 
beschrijven van de VE coaches en hoe we daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie bevorderen.  
 
IB-coaching 
Vanaf 1 januari 2022 werken we naast VE coaches tevens met Interne Begeleiders voor de kinderopvang, IB-
ers. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers in  de omgang met kinderen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften. Deze functie richt zich enerzijds op de kwaliteit van het pedagogisch-educatieve 
klimaat in de vorm van coaching van pedagogisch medewerkers en het begeleiden van groeps- en kind-
besprekingen en anderzijds richt deze zich op kinderen met een extra zorgvraag. De IB-er is de eerste schakel 
voor pedagogisch medewerkers en ouders in geval van individuele zorg  kind-vragen. Daarnaast zet de IB-er 
zorg arrangementen op, voor individuele kinderen en voor locaties ( bso+, peuter+ groepen). 
Voor de IB-ers is 50 uur per week beschikbaar. 
 
 
Het aantal uren inzet per jaar voor pedagogisch beleid en coaching IKK 
Er geldt een verplicht minimum aantal uren inzet per jaar. 
 
De beleidsuren zijn gekoppeld aan het aantal kindercentra (LRKP-nummers). 
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50 uur x het aantal kindercentra geeft het aantal beleidsuren per jaar. 
KOZV heeft in totaal 74 kindercentra, dus 50 x 74 =  3700 uur per jaar, is 71  uur per week voor pedagogisch 
beleid. 
 
Verdeling KOZV pedagogische beleidsuren: 

• Vier unitmanagers 10 uur per week,      2080 uur per jaar 

• Een unitmanager 16 uur per week        832 uur per jaar 

• Kwaliteitsfunctionaris/VVE-coördinator 20 uur per week,   1040 uur per jaar 

• Directeur-bestuurder 4 uur per week      208 uur per jaar 

• Manager P&O 2 uur per week (VVE, IKC en coaching)  104 uur per jaar 
 
Samen 4264  uur per jaar.   
 
Deze uren komen ten goede aan alle locaties van KOZV en Foxkidz. 
Dit zal niet altijd precies 50 uur per kind centrum zijn omdat niet alle beleidsonderwerpen in gelijke mate van 
toepassing zijn op alle locaties. Het kunnen dus soms wat meer of wat minder uur per kind centrum zijn. 
   
De coachingsuren worden berekend door het aantal FTE pedagogisch medewerkers te vermenigvuldigen met 
10. 
Het aantal FTE bestaat uit vaste medewerkers en flexibele medewerkers.  
Per 1 januari heeft KOZV  161FTE pedagogisch medewerkers vast en gemiddeld 17FTE flexibel, dus 10 x   178FTE 
=   1780 uur per jaar, is 34,23 uur per week voor pedagogische coaching IKK.  
 
Verdeling KOZV pedagogische coaching 
Het aantal uren voor pedagogisch beleid mogen centraal ingezet worden voor beleid waar elk kindercentrum 
van profiteert. KOZV kiest voor deze optie (en niet voor de inzet van 50 uur per kindercentrum). Deze keuze is 
inzichtelijk voor medewerkers en ouders via de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen app en de website. 
 
Het aantal uur coaching hoeft niet voor elke medewerker hetzelfde te zijn of naar rato van de omvang van het 
dienstverband. KOZV zal coachen naar behoefte van de medewerkers en dit feitelijk vastleggen per coach en per 
medewerker. Wel dient elke medewerker jaarlijks coaching te ontvangen, maar dit kan dus wat meer of wat 
minder uren zijn. 
Deze keuze is ook inzichtelijk voor ouders via de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen app (nieuwsbrief) en  de 
website. Voor medewerkers is de verdeling van de uren en het jaarlijkse plan van aanpak inzichtelijk via de KOZV 
Community.  
 
 
Coaching in de praktijk 
 

Wat valt onder coaching 
 

• Voorbereiding 

• Intake 

• Observeren 

• Meewerken en tips geven, voorbeeldgedrag 

• Nabespreken 

• Verslaglegging 

• Terugkoppeling 

• Bijwonen van een groepsoverleg (zie onder) 
 

En in geval van VE-coaching en IB: 

• Beleidsontwikkeling 

• 0-meting 

• Doorgaande lijn etc conform het jaarplan 
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IKK: 
 
Elke pedagogisch medewerker dient jaarlijks gecoacht te worden. 
Gemiddeld komt dit neer op 5 uur per medewerker per jaar, ervan uitgaande dat de gemiddelde werkweek van 
een PM-er 50% bedraagt. Omdat er ruimte mag zijn voor maatwerk kan al naar gelang de behoefte de ene PM-
er meer of minder uren ontvangen dan de andere. 
 

➢ Elke PM-er ontvangt jaarlijks in principe tenminste 2 uur coaching 
➢ Per jaar wordt door de coaches in overleg met mt en unitmanagers het coachingsplan voor het 

volgende jaar opgesteld.  
 
Duur van een casus, gemiddelde tijdsbesteding 
 

• KDV :  6 uur (Voorbereiden, observeren/meewerken 4 uur, nabespreken 1 uur, verslag 1 uur) 

• PSZ :  6 uur (Voorbereiden, observeren/meewerken 4 uur, nabespreken 1 uur, verslag 1 uur) 

• BSO : 4 uur (Voorbereiden, observeren/meewerken 2 uur, nabespreken 1 uur, verslag 1 uur) 
 
Een coachingstraject kan bestaan uit voorbereiden, observeren, nabespreken en verslaglegging of uit 
voorbereiden, meewerken (tips, uitleg geven), nabespreken en verslaglegging. 
Daarnaast kan coaching zich ook voordoen in de vorm van het bijwonen van een groepsoverleg waarin casussen 
besproken worden en teamleden gecoacht worden aan de hand van de casussen. Coaching kan individueel 
gebeuren maar ook meerdere teamleden tegelijk (in geval van observeren, meewerken of het teamoverleg).  
 
Elke coach registreert per gecoachte medewerker wat wordt gecoacht en voor hoeveel uur. 
Hiertoe is ontwikkeld for 61. 
 
Verslaglegging en analyse van de coachingstrajecten 
Van elke casus wordt kort verslag gemaakt ten behoeve van de ontwikkeling van de medewerker en de 
(anonieme) analyse voor de organisatie. De verslagen worden digitaal bewaard door de coaches, de gecoachte 
medewerker ontvangt een afschrift. 
Planning 
In samenspraak met de medewerkers/teams en unitmanager maken de coaches een planning.  Daarbij stemmen 
zij onderling af en waken ervoor dat elke PM-er jaarlijks een vorm van coaching ontvangt.  
 
 
Coaching 2022 
 
In 2022 gaan de pedagogisch coaches van start met het in kaart brengen van de pedagogische kwaliteit van de 
groepen. Dit doen ze samen met de pedagogisch medewerkers van de groep door middel van observatie (wat 
zien we), teambespreking (wat voor betekenis geven we daar aan), plan van aanpak (waar willen we naartoe en 
hoe gaan we dat doen) en ondersteunen bij de uitvoering van het plan van aanpak.  
 
Voor het in kaart brengen van de pedagogische kwaliteit wordt gewerkt met het instrument Pedagogische 
praktijk in Beeld, ook wel PiB genoemd. Dit instrument gaat in op het in kaart brengen en verbeteren van de 
pedagogische kwaliteit op de gebieden Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie, 
Overdracht van normen en waarden en Kwaliteit van de leefomgeving die overeenkomstig zijn met de thema’s 
uit het inspectieperspectief. 
 
De VE coaches en IB-ers gaan aan de slag met de opdrachten zoals geformuleerd in de plannen van aanpak 
2022 (Waar opslaan, map coaching is niet voor iedereen toegankelijk). 
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Formatie coaches 2022 
 

 Uren op jaarbasis Uren per week 

IKK 1768   34 

VE 2265   44 

Zorg 2600   50 

 6633 128 

  
Aantal uren coaching 2022  

 

Lieselot Vanhijfte   12 VE - IKK 

Tessa van Hove   10 VE - IKK 

Sophie de Caluwé   14* VE - IB 

Annelies de Waal   10 VE - IB  

Danielle van de Wege   24*  IB - IKK 

Nastasja de Maat     8 IB - IKK 

Adrienne Prins   18* VE – IB - IKK  

Maaike de Letter     6* IKK (baby’s) 

Lydia Hermsen     6* IKK (baby’s) 

Totaal beschikbaar per 1-1-2022  96  

Totaal beschikbaar per 1-7-2022 132  

 
 
Video Interactie Begeleiding 
 
In 2021/2022 volgen vier pedagogisch coaches van KOZV de opleiding VIB en coaching, van Edux.  De opleiding 
is erkend door het FCB als coaching instrument en bestaat uit 15 dagdelen die verspreid over 2021 en 2022 
ingepland zullen worden. 
In 2022 zullen de andere coaches ook deze opleiding gaan volgen. 
 
Doel van VIB  
VIB is het instrument wat ervoor zorgt dat professionals meer oog krijgen voor wat kinderen laten zien, hoe zij 
daarin ondersteund kunnen worden en wat hen uiteindelijk verder helpt in hun ontwikkeling.  
Video-interactiebegeleiding (VIB) is een laagdrempelig en wetenschappelijk aangetoond coaching instrument 
waarmee de pedagogische kwaliteit van medewerkers gestimuleerd en verhoogd wordt. Met VIB gecoachte 
medewerkers vertonen meer stimulerend opvoedingsgedrag en zijn sensitiever. 
 
 


