
 

 
 
 

Pedagogisch beleidsmedewerkers/coach SKBNM 

 

Een heldere pedagogische visie en een actueel pedagogisch beleid zijn de pijlers van de 

SKBNM. De uitvoering van onze visie en ons beleid in de praktijk, maakt dat de SKBNM 

kwalitatieve en onderscheidende opvang voor kinderen en een kwalitatieve werkplek 

voor pedagogisch medewerkers kan bieden. De pedagogisch beleidsmedewerkers van de 

SKBNM spelen hierin een centrale rol. 

 

De functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt binnen de SKBNM ingevuld door 

Myrthe Maathuis (WO Pedagogiek gediplomeerd) en Floor Mommers (HBO Pedagogiek 

gediplomeerd). Beiden hebben brede ervaring in de dagelijkse praktijk van kinderopvang en het 

begeleiden en coachen van kinderopvangprofessionals.  

 

 

Wat doen de pedagogisch beleidsmedewerkers? 
 

De pedagogisch beleidsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, invoeren 

en borgen van het pedagogisch beleid. Dat gaat verder dan alleen het pedagogisch 

beleidsplan, het omvat ál het beleid dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast 

hebben de pedagogisch beleidsmedewerkers een taak bij het bewaken en invoeren van het 

pedagogische beleid, zodat iedere medewerker werkt volgens de pedagogische visie van de 

SKBNM. 

 

In detail zijn onderstaande de taken van de pedagogisch beleidsmedewerkers:  

Het actualiseren, ontwikkelen, implementeren en borgen… 

 van de pedagogische visie; het opnemen van wet- en regelgeving én maatschappelijk 

ontwikkelingen; 

 van het pedagogisch beleidsplan en locatie specifieke bijlagen; 

 van nieuw beleid en daarbij het faciliteren van nieuw beleid; 

 van de Pedagogische-Aansturings-Structuur (PAS);  

 van de pedagogische werkmethode Spelen-Ontdekken-Leren (SOL). 

 

Overige verantwoordelijkheden: 

 Kennisoverdracht van het pedagogisch beleid en van pedagogische instrumenten van de 

SKBNM aan nieuwe medewerkers, als onderdeel van het inwerkprogramma. 

 Organisatie van het trainingsprogramma Oog voor Interactie (OVI) en de training geven 

om de borging van het pedagogisch beleid te bewaken. 

 Intervisie: begeleiden van adjuncten en leidinggevenden op het coachen van de 

pedagogisch medewerkers (Coach de coach). 

 Het verzorgen van de pedagogische audit. 

 Zorgdragen voor regelmatige interne communicatie van pedagogische onderwerpen 

naar de teams (permanente educatie).   



 

 Goedkeuren van het Video-Interactie-Begeleiding (VIB) opleidingsprogramma binnen de 

SKBNM. 

 Borgen van de kindzorgstructuur. 

 

 
Coachingsuren en –vormen 
 

De inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers is verplicht volgens de wet Innovatie en 

Kwaliteit Kinderopvang. Het wettelijk verplichte minimum aantal uren is afhankelijk van het 

aantal (FTE) pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de rekenregel: 

(50 uur x het aantal kindercentra).  

 

Iedere pm-er heeft recht op coaching. Dit is vanaf 1 januari 2019 wettelijk vastgesteld op 

minimaal 10 uur per FTE (1 FTE staat gelijk aan een 36-urige werkweek). Deze wijze van 

coaching verzorgde de SKBNM ook al vóór de wettelijke verplichting voor haar 

medewerkers. Vanaf 1 januari 2019 hanteren we een urenverantwoording van de 

verschillende vormen van coaching, om te kunnen aantonen dat aan het minimum aantal 

coachingsuren wordt voldaan.  

 

Coaching vindt plaats op verschillende manieren:  

 Coaching op de werkvloer (voor elke KDV en PSZ pm-er 3 uur per jaar; BSO pm-er 4 uur 

per jaar*). 

 Kind in Beeld (voor elke KDV pm-er - 4 uur per jaar; BSO pm-er 7,5 uur per jaar; PSZ 

nvt*). 

 Video Interactie Begeleiding (totaal 106 uur per jaar verdeeld over alle vestigingen, 

waarbij een groot aantal pm-ers in 2019 staat ingepland; elke pm-er heeft 1x in de 1,5 

jaar VIB). 

 OVI coaching gesprek (1 uur per deelnemer die de ‘Oog Voor Interactie’ training volgt). 

 Functioneringsgesprekken (per pm-er 1 uur per jaar). 

 Incidentele coaching op verzoek . 

 

*De PSZ heeft 0,75 uur per werkbespreking (= 3 uur per jaar) Coaching op de werkvloer/Kind 

in Beeld, dit zijn de onderdelen van de werkbespreking waarbij coaching plaatsvindt.  

 

 

Verzorging coaching SKBNM 
 

Coaching op de werkvloer, incidentele coaching, kind in beeld en de 

functioneringsgesprekken worden uitgevoerd door de adjunct-leidinggevenden en de 

leidinggevenden. Zij worden daarbij begeleid en gefaciliteerd door de pedagogisch 

beleidsmedewerkers.  

VIB wordt gegeven door een aantal gediplomeerde video interactie begeleiders die 

werkzaam zijn bij de SKBNM. De OVI coachingsgesprekken worden gevoerd door de interne 

OVI trainers van de SKBNM. 


