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BELEID INZET PEDAGOGISCH 
COACH EN 
BELEIDSMEDEWERKER  
 

Dit beleid is van toepassing op de locatie’s: Parnassos, Zimihc, Voorwaarts en 
Griftpark. 

Versiebeheer 

vindplaats: www.cursusbso.nl/achtergrond (check altijd de laatste versie) 

 

Datum 
(=versienummer) 

Door (naam) Korte omschrijving wijziging 
(evaluatie) 

 

01-01-2019 Madelon van de Wardt 
/Martin van de Wardt 

initiële versie  

15-04-2019 Madelon van de 
Wardt/Lisa Duurkoop 

aanpassingen na afronding 
coachingsopleiding Lisa 

 

18-09-2019 Madelon van de Wardt aanpassingen na beëindigen 
samenwerking Kiddo/Lisa Duurkoop 

 

28-10-2020 Madelon van de Wardt Toevoegen Griftpark als locatie  

    

    

    

    

    

    

  

Cursus en opvang inéén! 
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De CursusBSO gaat uit van de professionaliteit van haar medewerkers. De eigen 

inschatting van de situatie van een medewerker kan leiden tot een gemotiveerd 

afwijken van de uitgangspunten van dit pedagogisch beleid. De CursusBSO wil 

daarvoor ruimte bieden, en nodigt haar medewerkers dan ook uit om, indien nodig, af 

te wijken en het bestaande beleid gemotiveerd ter discussie te stellen.  

 

BELEID INZET PEDAGOGISCH COACH EN 
BELEIDSMEDEWERKER  

Besluit kwaliteit kinderopvang 

Artikel 17. Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

1 Het minimaal aantal uren waarvoor de houder jaarlijks pedagogisch 

beleidsmedewerkers in de buitenschoolse opvang inzet, wordt afgestemd op het aantal 

in te zetten beroepskrachten en het aantal kindercentra dat de houder exploiteert 

waarbij, naarmate er meer beroepskrachten worden ingezet, er voor meer uren 

pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet ten behoeve van het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en naarmate de houder 

meer kindercentra exploiteert, er voor meer uren pedagogisch beleidsmedewerkers 

worden ingezet ten behoeve van de totstandkoming en implementatie van 

pedagogische beleidsvoornemens. 

2 Het minimaal aantal uren waarvoor de houder jaarlijks pedagogisch 

beleidsmedewerkers in de buitenschoolse opvang inzet voor de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens en het minimaal aantal uren 

waarvoor de houder jaarlijks pedagogisch beleidsmedewerkers inzet voor het coachen 

van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden wordt bepaald op 

grond van de rekenregels in bijlage 2 bij dit besluit. Onze Minister stelt een online 

rekentool ter beschikking met behulp waarvan de in de eerste zin bedoelde inzet kan 

worden berekend. 

Volgens de rekentool is de inzet bij de CursusBSO als volgt: 

Pedagogisch beleidsmedewerker: 200 uur (50 uur per vestiging) 

Pedagogisch coach: 36 uur  

3 De houder bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert, de 

wijze waarop hij het op grond van het tweede lid verplichte minimaal aantal uren 

waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de 

verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de 

beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere 

beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0039936/2019-01-01#Bijlage2
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Inzet Pedagogisch coach: 

Wij kennen al sinds de start van de CursusBSO een systeem van onderlinge coaching. Bij elke 

cursus wordt 1 middag per periode (20 weken= half jaar) door de coördinator van de vestiging 

(of door de pedagogisch coach of door de directeur) bij de docent meegekeken en dit wordt 

daarna met zijn tweeën besproken. Deze observatie vindt plaats op basis van een door de 

docent voorafgaand aan de cursus ingevuld leerplan. Deze observaties vinden plaats onder 

supervisie van de pedagogisch coach. Bij moeilijke gevallen zal de pedagogisch coach deze 

observatie en bespreking overnemen. 

De pedagogisch coach zal elke periode (2x per jaar) ook een middag met de coördinatoren 

meekijken (4 uur) en hun functioneren bespreken (1-2 uur). De inzet van de pedagogisch 

coach zal hiervoor minimaal 40 uur bedragen. Uurbelasting per vestiging = minimaal 10 uur 

per jaar (2 x 5-6 uur). 

Jaarlijks zullen er op verschillende vestigingen intervisie-avonden plaats vinden, waarbij alle 

medewerkers van alle CursusBSO vestigingen kunnen aansluiten. Op deze momenten is er 

direct 1 op 1 contact tussen pedagogisch coach en medewerker. De inzet van de pedagogisch 

coach zal hiervoor minimaal 8 uur per jaar bedragen. 

Uiteraard kunnen alle docenten, pedagogisch medewerkers en coördinatoren een beroep doen 

op de pedagogisch coach indien zij hier behoefte aan hebben. Het kan ook aangeboden 

worden op het moment dat wij constateren of vermoeden dat extra ondersteuning van de 

pedagogisch coach wenselijk is. 

 

Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker: 

Bij de CursusBSO is er al sinds de start aandacht voor het pedagogisch beleid en het 

implementeren en warm houden hiervan. 

Zo kennen we elke periode (20 weken= half jaar) een evaluatie met alle pedagogisch 

medewerkers per dagdeel. Per vestiging vindt dit plaats op maandag, dinsdag en donderdag. 

Uurbelasting per vestiging (Parnassos en Zimihc) = 12 uur per jaar (2x (3x2) uur). 

Uurbelasting per vestiging (Griftpark en Voorwaarts) = 8 uur per jaar (2x (2x2) uur).  

En per periode een coördinatoren overleg, om de eenheid en de werkwijze van de CursusBSO 

over alle vestigingen centraal te borgen. Dit overleg zorgt omgerekend per vestiging voor een 

uurbelasting van 4 uur per jaar. 

Daarnaast is de pedagogisch beleidsmedewerker n.a.v. de uitkomsten van bovenstaande 

overleggen 2x per jaar bezig met het bijstellen van het gezondheids- en veiligheidsbeleid en 

worden voor de start van elke periode alle protocollen en beleidsstukken per vestiging 

doorgenomen.  

Wekelijks is bovendien een dagdeel geblokt voor het doornemen van wetswijzigingen en het 

doorlezen van informatie over belangrijke items of wijzigingen in de kinderopvang via o.a. 

GGD GHOR kennisnet 2.0, veranderingenkinderopvang.nl. Omgerekend een belasting van 1 

uur per vestiging per week. 


