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Iedere pedagogisch medewerker krijgt recht op coaching. Dit staat in het wetsvoorstel Innova e en 
Kwaliteit Kinderopvang. De Wet schrij  voor dat er per 1 januari 2019 in elke kinderopvangloca e for-
ma e ‘pedagogisch beleidsmedewerker’ beschikbaar is voor pedagogische beleidsontwikkeling én 
voor coaching van de pedagogisch medewerkers. De uitvoering van beide rollen kan worden belegd 
bij twee func onarissen (een pedagogisch beleidsmedewerker voor de beleidsontwikkeling en een 
coach voor de coaching), maar kan ook door één func onaris in een gecombineerde func e uitge-
voerd worden. Ook is het mogelijk de rol van pedagogische beleidsontwikkeling en/of coaching te be-
leggen bij bijvoorbeeld de loca emanager, stafmedewerker of de houder, op voorwaarde dat deze 
voldoet aan de kwalifica e-eisen die voor beide rollen gelden.
Robinson Kinderopvang kiest er voor om de taken voor pedagogische beleidsontwikkeling neer te leg-
gen bij intern gekwalificeerde medewerksters en coaching in- of extern te regelen. Op de meeste lo-
ca es zal er een externe coach zorgdragen voor de coaching. Deze coach zal niet op de groep staan. 
Het Pedagogisch beleid wordt intern geregeld.
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach valt onder ‘het organiseren van verantwoor-
de kinderopvang’ en is daarmee een adviesplich g onderwerp voor de oudercommissie. Het beleid 
met betrekking tot pedagogisch beleidsontwikkeling en coaching is daarom ter advies voorgelegd aan
de oudercommissie.

Wat is coaching?
Coaching is het proces waarbij iemand optreedt als een gids die een ander persoon uitdaagt zijn po-
ten eel te realiseren. Een coach helpt met het bereiken van vooraf gestelde doelen. Het uitgangspunt
is dat het beste wat hij in zich hee  maximaal benut wordt. Eén van de belangrijkste kenmerken van 
coaching is, dat er sprake moet zijn van een gelijkwaardige rela e. Het gaat om het faciliteren van in-
zicht, leren en ontwikkelen. De wil, het verlangen, de mo va e en de houding van de persoon spelen 
een belangrijke rol. De persoon veroorzaakt zelf zijn eigen verandering. In coaching zoek je de balans 
tussen datgene wat mag groeien en ontwikkelen en datgene wat al krach g is.

Onderdelen van onze pedagogische beleidsontwikkeling en implementa e zijn:
• update pedagogisch beleidsplan
• ontwikkeling nieuwe onderdelen pedagogisch beleid
• ontwikkeling hulpmiddelen voor de teams (presenta es geven, trainingen ontwikkelen)
• volgen wet- en regelgeving op dit terrein
• bijscholing van de pedagogisch beleidsmedewerker
• bespreking pedagogisch beleid met oudercommissie/ouders
• samenwerking in de doorgaande lijn
• beheer en/of actualisa e van het kindvolgsysteem
• evalua e pedagogisch beleid

Onderdelen van onze coaching (werkwijze):
• individuele coaching gesprekken
• intervisiebijeenkomsten
• teamcoaching
• vaardigheden-training met oefensitua es
• video interac ebegeleiding
• (meewerkend) coach op de groep
• Blended learning (e-learning in combina e met één of meerdere (intervisie)bijeenkomsten)

  



Doelstellingen 2019
Om er voor te zorgen dat voor alle medewerkers duidelijk is waarop zij gecoacht gaan worden, heb-
ben wij voor alle loca es dezelfde doelstellingen opgesteld. De doelstellingen waaraan Robinson Kin-
deropvang gaat werken zijn de 4 basisdoelen van Riksen-Walraven voor de kinderopvang. Deze 4 ba-
sisdoelen komen gedurende het jaar in onder andere groeps- en teamvergaderingen aan bod.
– Bieden van emo onele veiligheid
Het is voor kinderen erg belangrijk dat zij een veilige haven hebben, dat zij weten dat de medewer-
kers adequaat reageren op de signalen die zij geven. Daarnaast is het ook van belang dat de reac e 
consequent is, kinderen moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers in een zelfde soortge-
lijke situa e steeds het zelfde reageert of handelt. Dit wordt consequente sensi eve responsiviteit ge-
noemd. Medewerkers dragen zorg voor een veilige en fijne sfeer op de groep, waarbij alle kinderen 
zich welkom en gezien voelen.
– gelegenheid voor het ontwikkelen van persoonlijke competen es
Zelf doen helpt kinderen bij hun ontwikkeling in zelfstandigheid en zelfredzaamheid, veerkracht en 
flexibiliteit. Door kinderen te ondersteunen in hun persoonlijke competen es groeit hun zelfvertrou-
wen, waardoor zij in staat zijn zelf op ontdekkingstocht te gaan en zich al spelenderwijs de omgeving 
eigen maken en zich op die manier kunnen ontwikkelen.
– gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale competen es
Kinderen leren met en van elkaar. Medewerkers begeleiden kinderen in samenspel en in hun contac-
ten met anderen. Kinderen leren naar elkaar te luisteren, op elkaar te wachten en elkaar te helpen. 
Op deze manier leren kinderen ook om bijvoorbeeld kleine conflicten zelf op te lossen.
– overdragen van waarden en normen
Regels en grenzen aangeven, het bijbrengen van omgangsvormen zoals lief zijn voor elkaar en elkaar 
niet pijn doen. Medewerkers begeleiden en ondersteunen kinderen in de omgangsvormen, waarbij 
aandacht en ruimte is voor culturele verschillen.
Daarnaast kunnen medewerkers individuele coaching krijgen op een vlak naar eigen behoe e.
Coaching zal onder andere individueel plaatsvinden ‘on the job’ door de loca emanager en in groeps-
verband jdens groepsbesprekingen. Loca emanager gee  als rolmodel op de groep het goede voor-
beeld en gee  medewerker ‘on the job’ concrete feedback op het pedagogisch handelen van de me-
dewerker. Tijdens de groepsbesprekingen leren medewerkers onder andere door met elkaar in ge-
sprek te gaan over een pedagogisch thema aan de hand van prak jkvoorbeelden.

Pedagogisch Coaching
Er is om de 4-6 weken een groepsbespreking waarin de 4 basisdoelen aan bod komen. Medewerkers 
krijgen hiervoor een stuk theorie te lezen en vervolgens wordt met elkaar besproken hoe zij dit in de 
prak jk doen. Tijdens de groepsbesprekingen worden knel- en verbeterpunten besproken en krijgen 
de medewerkers handva en om hun vaardigheden te verdiepen of te versterken. De coach komt we-
kelijks op de groepen om te kijken naar het pedagogisch handelen van de medewerkers en gee  me-
dewerkers indien nodig feedback en instruc es op hun pedagogisch handelen.

Ieder jaar opnieuw nemen de pedagogisch medewerksters het beleid periodiek door en bespreken 
wijzigingen uitgebreid met elkaar. Alle loca es hebben 2-4 keer per jaar een teamvergadering waarin 
deze onderdelen van het pedagogisch beleid aan bod komen. Tijdens de teamvergadering wordt be-
sproken hoe het betreffende beleid wordt uitgevoerd in de prak jk. Samen met de medewerkers wor-
den ook de knel- en verbeterpunten besproken.

Alle medewerkers hebben jaarlijks een beoordelings- en/of func oneringsgesprek. Uit deze individue-
le gesprekken komen individuele ontwikkelpunten en doelstellingen, waaraan de medewerker met 
behulp van de coach gaat werken ter bevordering van het pedagogisch handelen.



Pedagogisch beleidsontwikkeling
Scholing van medewerkers op het gebied van pedagogische exper se. 
De beleidsmedewerker(s) evalueren jaarlijks het pedagogisch beleid en stellen eventuele knelpunten 
en hiaten bij. Hierbij worden wet- en regelgeving op dit terrein gevolgd om zo nodig de beleidsvoe-
ring bij te stellen of te verscherpen.
De oudercommissie en de loca emanager/coach komen 2-4 keer per jaar bij elkaar voor overleg. Tij-
dens deze overleggen zal de loca emanager/coach ook steeds minimaal 1 onderdeel uit het pedago-
gische beleid bespreken met de ouder commissie.

Verantwoording inzet uren pedagogisch beleidsontwikkeling en pedagogisch coaching
Elke organisa e moet aan het begin van het jaar vaststellen hoeveel uur de pedagogisch beleidsme-
dewerker/coach ingezet zal worden. Hier is de volgende rekenregel voor bedacht:
(50 uur x het aantal loca es + 10 uur per e pedagogisch medewerkers)
Dit samen is het minimumaantal uren dat per jaar ingezet moet worden. Hoe elke organisa e deze 
uren verdeelt binnen de pijler beleid en coaching is vrij te bepalen. Dit moet aan het begin van elk 
jaar schri elijk worden vastgelegd. Voor 2019 is de verdeling als volgt:

In schema voor Robinson Kinderopvang
Naam loca e/ LRK Aantal uren per

loca e beleid
Aantal FTE Aantal uren 

coaching per e
Totaal aantal
uren coaching

Annaschool BSO 50 2,21 10 22,1
Ballon BSO 50 3,13 10 31,13
Haarlem KDV 50 1,5 10 15
Brouwerskolkje 
BSO

50 1,51 10 15,1

Op mist KDV 50 5,5 10 55
Zijltje KDV 50 7,63 10 76,30
Ballon KDV 50 6,32 10 63,20

Bij de verdeling van de coachingsuren zorgen we er voor dat elke pedagogisch medewerker een vorm 
van coaching ontvangt.

Peildatum berekening
De peildatum voor het berekenen van het minimaal aantal uren beleidsontwikkeling en coaching is 1 
januari van elk jaar. Dat betekent dat wijzigingen in omvang en forma e van een organisa e (uitbrei-
ding of krimp) gedurende het jaar pas een effect hebben op het daarop volgende jaar. 


