
 

 
 
 

Pedagogisch beleidsmedewerkers/ pedagogisch 
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 en 

pedagogisch coaches van de SKBNM spelen hierin een centrale rol. 

 

We hebben op jaarbasis 2.964 uren formatie voor pedagogische beleidsontwikkeling en 

2.235,5 uren formatie voor pedagogische coaching van onze pedagogisch medewerkers.  

 

Bij de afwegingen over de verdeling van de uren voor pedagogische beleidsontwikkeling 

over de verschillende locaties hebben we besloten om de wettelijke uren (1800 uur) 

evenredig te verdelen over de verschillende groepen die de managers kinderopvang onder 

zich hebben (naar boven afgerond om op hele uren uit te komen).  

 

Bij de verdeling van de coaching uren zorgen we ervoor dat elke pedagogisch medewerker 

een vorm van coaching ontvangt. 

 
In 2021 worden de uren als volgt over de verschillende managers kinderopvang verdeeld: 

 

• Lisette van Rheenen 107 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 84 uur coaching 

• Marielle Kool 125 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 103,50 uur coaching 

• Jessica Bakker-Harmse 72 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 63 uur coaching 

• Nicky du Breuil 90 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 81 uur coaching 

• Mandy Reuvers 72 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 58,50 uur coaching 

• Wendy de Groot 125 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 97,50 uur coaching  

• Nicolette Boshuijzen 161 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 126 uur coaching 

• Ingrid van Lier uur 125 pedagogische beleidsontwikkeling en 76,5 uur coaching 

• Petra Urbanus 179 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 159 uur coaching 

• Annelieke Firet en Laura van den Bosch 143 uur pedagogische beleidsontwikkeling 

en  111 uur coaching 

• Sanne van Leer 161 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 133,50 uur coaching 

• Esmé Vis 107 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 93 uur coaching 

• Claartje Paulussen 143 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 118,50 uur 

coaching 

• Nancy Oostrom 161 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 150 uur coaching 

• Marga IJkhout 36 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 36 uur coaching 



 

De afdeling Pedagogiek ondersteund de pedagogisch coaches nog voor (minimaal) 744,50 

uur per jaar. In totaal kom je dan op een totaal aantal uren van 1807 uur aan pedagogische 

beleidsontwikkeling en 2.235,5 uur aan pedagogische coaching. 
 

Pedagogisch beleidsmedewerkers 
De functie van pedagogisch beleidsmedewerker wordt binnen de SKBNM ingevuld door 

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

gediplomeerd) en Marga IJkhout (HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening gediplomeerd). 

Allen hebben brede ervaring in de dagelijkse praktijk van kinderopvang en het begeleiden en 

coachen van kinderopvangprofessionals.  

 

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).  
 
50x36 LRK’s = 1800 uur. 

 Floor Mommers: 18* uur per week = 936 uur per jaar. 
 Myrthe Maathuis: 18 uur per week = 936 uur per jaar. 
 Marga IJkhout: 21** uur per week (waaronder de verplichte VE beleidsuren) = 1.092 

uur per jaar. 
 

 = 2.964 uur in totaal.  
 

*Floor is naast pedagogisch beleidsmedewerker ook voor 6 uur per week zorgcoördinator.  
**Marga is naast pedagogisch beleidsmedewerker ook voor +/-3 uur per week MK en +/-10 uur per week 
pedagogisch coach. 

 

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. 

 Aansturen van de opvoedcoaches en de aandachtsfunctionarissen. 

 Borgen van de kindzorgstructuur. 

 
Pedagogisch coaches 
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.  

 

 10 uur X 156,08 FTE = 1.560,80 uur 

 10 uur X 5,106 FTE (invallers 0-uren) = 51,06 uur 

 

       = 1.611,86 uur totaal. 

 

Pedagogische coaching vindt plaats op verschillende manieren:  
• Bijeenkomsten ‘coachen en SOL op de werkvloer’. 

• Kind in Beeld. 

• Video Interactie Begeleiding. 

• OVI training. 

• Feedback babytraining. 

• Een deel van het functioneringsgesprek. 

• Incidentele coaching op verzoek (bijvoorbeeld door een opvoedcoach). 

 

Verzorging pedagogische coaching SKBNM 
Coachen en SOL op de werkvloer, feedback van de babytraining, Kind in Beeld, de 

functioneringsgesprekken en de incidentele coaching, worden uitgevoerd door de managers 

kinderopvang. Alle managers kinderopvang zijn gekwalificeerd pedagogisch coach, of 

worden ondersteund door collega’s die dit zijn. Ook de aandachtsfunctionaris, de video 

interactie begeleiders, de OVI trainers en de opvoedcoaches zijn gekwalificeerd pedagogisch 

coaches. 

De pedagogisch coaches worden begeleid en gefaciliteerd door de pedagogisch 

beleidsmedewerkers.   



 

Bijlage 1. Overzicht berekening pedagogische coaching per MK.   
 

Ad1: Totaal aantal groepen 

Ad2: Totaal aantal pm-ers 

Ad3: Coachen en SOL op de werkvloer 

Ad4: Kind in beeld 

Ad5: Video Interactie Begeleiding (VIB) 

Ad6: Functioneringsgesprek 

Ad7: Incidentele coaching 

Ad8: Oog Voor Interactie (OVI) 

Ad9: Feedback babytraining 

Ad10: Totalen per MK. 

 

Naam MK Locaties Ad1 Ad2 Ad3 Ad4 Ad5 Ad6 Ad7 Ad8 Ad9 Ad10          
n.t.b. n.t.b.  

Lisette van Rheenen BSO/ VSO de Kwartel 

en PO de Rakkertjes 

6 12 30 24 12 6 12 
  

84 

Marielle Kool KDV en BSO Villa 

Zeezicht en PO 

Krullevaar 

7 15 39 28 15 7,5 14 
  

103,5 

Jessica Bakker-

Harmse 

KDV en BSO Michael 

en PO Windekind 

4 10 24 16 10 5 8 
  

63 

Nicky du Breuil KDV en BSO 

Muiderkring, BSO 

Spetters en PO 

Kwetternest 

5 16 27 20 16 8 10 
  

81 

Mandy Reuvers BSO Tiens 4 7 24 16 7 3,5 8 
  

58,5 

Wendy de Groot Sport BSO: Clubhuis, 

Honk en Zandzee, 

Ravelijn HCN en 

Spiegelweide 

7 15 33 28 15 7,5 14 
  

97,5 

Nicolette Boshuijzen KC Emma, KDV en BSO 

Spiegeltje, BSO 

Spiegelbeeld, PO 

Toverspiegel en PO 

Wollewietje 

9 18 45 36 18 9 18 
  

126 

Ingrid van Lier (met 

ondersteuning van 

Marga) 

KDV en BSO Ravelijn 

zonder HCN en PO 

Peuterlinde 

5 13 27 20 13 6,5 10 
  

76,5 

Petra Urbanus KDV Bommelburcht 10 34 48 40 34 17 20 
  

159 

Annelieke Firet en 

Laura van den Bosch 

BSO de Talamander en 

PO Bolderwagen 

8 18 36 32 18 9 16 
  

111 

Sanne van Leer KDV en BSO de 

Meerpaal en PO 

Pinkelotje (+ 

Speelhofje?) 

9 23 45 36 23 11,5 18 
  

133,5 



 

Esmé Vis KDV Woelwaters, BSO 

de Toverhoed en BSO 

Dynamo 

6 14 36 24 14 7 12 
  

93 

Claartje Paulussen BSO ’t Mouwtje 8 23 36 32 23 11,5 16 
  

118,5 

Nancy Oostrom 

(met ondersteuning 

van Mirjam) 

KDV ’t Mouwtje en PO 

Wipperoen 

9 34 45 36 34 17 18 
  

150 

Marga IJkhout PO de Regenboog 2 4 18 8 4 2 4 
  

36 

Ondersteuning vanuit afdeling Pedagogiek   28,5  12  25 160  225,5 

VE coaching vanuit afdeling Pedagogiek 519 

 

TOTAAL 

 

2.235,5 
  



 

Bijlage 2: Onderbouwing pedagogische coaching uren 2021  

 

Coachen en SOL op de werkvloer (3 bijeenkomsten) 

 SOL op de werkvloer observatie door de pedagogisch coaches (0,50 uur per groep). 

 Maken van een organisatie-brede PowerPoint presentatie door de afdeling 

Pedagogiek (8 uur totaal). 

 Overdragen van de PowerPoint presentatie aan de pedagogisch coaches (1,5 uur 

totaal). 

 Op maat maken van de PowerPoint voor je eigen locatie door de pedagogisch 

coaches (2 uur per bijeenkomst). 

 De bijeenkomst Coachen en SOL op de werkvloer door de pedagogisch coaches (2 

uur per bijeenkomst). 

 Verslaglegging/notulen vanuit een organisatie-breed format door de pedagogisch 

coaches (0,50 uur per groep). 

2 uur (vaststaande uren) + 1 uur per groep + 2 uur voor de bijeenkomst zelf (is afhankelijk 

van in hoeveel bijeenkomsten de pedagogisch coach haar team opsplitst).  

Voor de afdeling Pedagogiek: 9,5 vaststaande uur per bijeenkomst. 

Er zijn 3 bijeenkomsten in totaal dus bovenstaande berekening is vermenigvuldigd met 3. 

 

Kind in Beeld  

 Voorbereiding en verslaglegging (1 uur per overleg). 

 Overleg Kind in Beeld (1 uur totaal). 

 

VIB 

 Voorbereiding en verslaglegging (0,50 per pm-er). 

 VIB-gesprek (0,50 per pm-er). 

 

Functioneringsgesprekken (FG) 

 0,50 uur per FG. 

 

Incidentele coaching 

 Gemiddeld 1 uur per groep per jaar. 

 Gemiddeld 1 uur per groep per jaar feedback n.a.v. SOL basismeting/ pedagogische 

audit (daar zitten de voorbereidende gesprekken met de afdeling pedagogiek bij in). 

 Gemiddeld 25 uur per jaar ondersteuning aan de MK’s en pm-ers door de afdeling 

Pedagogiek (o.a. door de zorgcoördinator en opvoedcoaches) 

 

OVI training  

 40 uur per OVI trainer (in totaal 4 trainers). 

 

Feedback Babytraining 

 0,25 uur per pm-er. 


