
 

 
 

Urenverantwoording pedagogisch coachuren SKBNM 

Ook voor SKBNM was 2020 een bijzonder jaar met de lockdown periodes waarbij alles net 
even anders ging dan gepland. In de  periodes van lockdown én periodes waarin de 
besmettingen weer opliepen is het beleid geweest om zo min mogelijk volwassenen op 
locatie te laten, waardoor de coaching anders ingevuld is dan gepland. Hoofdzakelijk 
daardoor heeft de SKBNM in 2020 niet voldaan aan het geven van het wettelijke aantal 
coachuren per fte.  
 
Verplicht aantal coachuren      1.678,24 uur  
Verzorgde coaching door pedagogische coaches  1.079       uur  
Tijdens lockdown verzorgde collectieve team coaching    226       uur 
Tijdens lockdown verzorgde coaching ouders       32       uur 
Totaal         1.337      uur 
Te weinig verzorgde coaching bedraagt daarmee 341,24 uur 
  
 
Het tekort aan uren is veroorzaakt door: 
 

1. De coronasluiting in het voorjaar 
Aangezien we in totaal 2,5 maanden heel plotseling onze deuren hebben moeten 
sluiten, hebben we gedurende die periode niet persoonlijk kunnen coachen. 
Bovendien was het niet duidelijk wanneer we weer open zouden gaan, lag de 
prioriteit bij het borgen van de pedagogische kwaliteit in deze gewijzigde 
omstandigheden, waardoor we de nieuwe (digitale) vormen van coaching voor ons 
uit geschoven hebben.  
We zouden het niet onredelijk vinden om de sluitingsperiodes af te trekken van het 
totaal aantal uren wat we hadden moeten maken in deze periodes. Immers wij 
hebben de coaching collectief verzorgt in plaats van persoonlijk, zie hieronder. In 
dat geval zou het gaan om een totaal van 1.328,60 uur (dus zouden wij voldoende 
gecoacht hebben). 

2. De corona maatregelen na de sluiting (t/m december 2020) 
Vanwege de strenge maatregelen en het beperken van de besmettingsrisico’s 
hebben wij ervoor gekozen om zo min mogelijk ‘beweging’ te veroorzaken in onze 
panden. Dit had tot gevolg dat de invallers die wij normaal gesproken inzetten om 
de coaching momenten zo goed mogelijk in te kunnen vullen, tijdelijk niet op de 
groepen konden inplannen. Hierdoor kon er bij de KDV’s geen coaching 
plaatsvinden. Bij de PSZ en BSO hebben we ervoor gekozen om deze overleggen ook 
op te schorten, omdat we ook daar geen extra beweging wilden creëren. Een gevolg 
hiervan is ook dat er tijdelijk geen VIB, één van onze coaching instrumenten, heeft 
kunnen plaatsvinden.  

3. Tekort aan personeel 
De gevolgen van de richtlijnen van het RIVM om te mogen werken, hebben ertoe 
geleid dat er een adhoc en groot tekort aan personeel is opgetreden.  
- Ziekteverzuim nam toe door besmetting. 
- Personeel moest zich laten testen en wachten op de uitslag. 
- Personeel moest zich houden aan de quarantaine periode. 
- Adjuncten en leidinggevenden (pedagogisch coaches) hebben door het 

personeelstekort 25% van hun werktijd ingevallen op de groepen om de 



 

continuïteit van de opvang zoveel mogelijk te kunnen garanderen voor onze 
kinderen en ouders. 

 
In plaats van coaching hebben wij: 

1. Veel aandacht besteed aan de effecten van de noodopvang bij alle opvangsoorten. 
Kinderen werden plots in andere groepssamenstellingen op andere locaties door 
andere pm-ers opgevangen. Onze pedagogen hebben de pm-ers voorzien van 
coaching via collectieve berichten waarin bewustwording van de gewijzigde 
omstandigheden benadrukt werd en het voorbereiden van de teams op de 
heropening van de locaties. Aanvullend tips voor activiteiten passend in deze 
nieuwe omstandigheden en beantwoorden van individuele coaching vragen 
ontstaan door de Corona sluitingen, in totaal 226 uur. 

2. Daarnaast hebben wij onze pedagogische coaching ingezet ten behoeve van ouders, 
die in deze gewijzigde omstandigheden konden terugvallen op onze pedagogische 
adviezen in totaal 32 uur.  

 
De coachuren die gemaakt zijn door de adjuncten die niet gekwalificeerd zijn als coach zijn 
uiteraard niet meegeteld in de urenberekening (deze uren zijn in de berekening 
doorgestreept). 
Locatie Aantal 

groepen 
Pedagogisch coaches* Coachen 

en SOL op 
de 
werkvloer 

Functionerings- 
Gesprekken 

Kind in 
Beeld 

VIB Totaal 

BSO/ VSO de 
Kwartel en PO 
de Rakkertjes 

6 Adjunct 
 

36 3 18 0 57 

KDV en BSO 
Villa Zeezicht en 
PO Krullevaar 

7 Adjunct en 
leidinggevende 

42 4,5 21 0 67,5 

KDV en BSO 
Michael en PO 
Windekind 

4 Adjunct 24 2 12 0 38 

KDV 
Muiderkring, 
BSO Spetters en 
PO Kwetternest 

5 Leidinggevende 30 2 15  47 

BSO Tiens 5 Adjunct en 
leidinggevende 
 

30 2 15 0 47 

Sport BSO: 
Clubhuis, Honk 
en Zandzee 

7 Adjunct 
 

42 3 21 0 66 

KC Emma, KDV 
en BSO 
Spiegeltje, BSO 
Spiegelbeeld, 
BSO 
Spiegelweide, 
PO Toverspiegel 

9 Leidinggevende 54 2,5 27 0 83,5 

KDV en BSO 
Ravelijn, BSO 
HCN en PO 
Peuterlinde 

7 Adjunct en 
leidinggevende 

42 4,5 21 0 67 
3 

Bommelburcht 10 2 adjuncten, 
1 leidinggevende, 

90* 9 45* 16 160 



 

2 pedagogisch 
beleidsmedewerkers 
1 opvoedcoach 

BSO de 
Talamander 

8 Adjunct en 
leidinggevende 

48 3,5 24 14 89,5 

KDV en BSO de 
Meerpaal en PO 
Pinkelotje 

9 Adjunct en 
leidinggevende 

54 5,5 27 
13,5 

17 90 

KDV 
Woelwaters 

4 Adjunct 24 2,5 12 9 47,5 

BSO de 
Toverhoed 

2 Adjunct 12 1 6 0 19,0 

BSO Dynamo 
(vanaf 
september) 

1 Leidinggevende  0 1 1 0 2 

BSO ’t Mouwtje 8 1 adjunct, 
2 leidinggevenden en 
1 opvoedcoach  

48 5 24 2 79 

KDV ’t Mouwtje, 
PO Wipperoen 

9 2 adjuncten, 
2 leidinggevenden en 
1 opvoedcoach 

54 14 27 
12 

 95 

PO de 
Regenboog 
PO Wollewietje 
PO 
Bolderwagen 

4 adjunct en  
3 leidinggevenden 

4 0 4 0 8 

Invallers  2 pedagogisch 
beleidsmedewerker 

    12 

Oog Voor 
Interactie (OVI) 
afronding 

 2 leidinggevenden en 
1 pedagogisch 
beleidsmedewerker 

    18 

SOL opdracht 
tijdens de 
lockdown 

 Pedagogisch 
beleidsmedewerker 

    15 

Feedback op de 
SOL opdracht 
tijdens de 
lockdown 

 Alle 
adjuncten/leidinggeven
den van de vestigingen. 

    54 

Totaal met coaches die nog niet gediplomeerd zijn 
Totaal zonder coaches die nog niet gediplomeerd zijn 

1.190,50 
1.079,00 

*Adjuncten en leidinggevenden zijn tevens de (gekwalificeerde) pedagogisch coaches.  
 
 

Uitleg van de coachuren 
 
Coachen en SOL op de werkvloer:  
Omdat we ervoor gekozen hebben om onze reguliere coaching niet door te laten gaan (ivm 
de corona maatregelen, zie uitleg hierboven) hebben de pedagogisch coaches (zodra de 
maatregelen versoepeld werden) 2 bijeenkomsten van 2 uur gehouden waar pedagogische 
reflectie heeft plaatsgevonden. Alle groepen hebben deze coaching ontvangen. We hebben 
hiervoor bij sommige vestigingen extra coaches ingezet. 
Voor de voorbereiding en verslaglegging hebben we 1 uur per bijeenkomst per coach 
gerekend.  
 



 

Functioneringsgesprekken:  
We berekenen per functioneringsgesprek een half uur aan pedagogische coaching. Ook 
hierbij geldt dat niet alle pm-ers een functioneringsgesprek hebben gehad door de corona 
maatregelen.  
 
Kind in Beeld:  
In onze planning begin 2020 hebben we gerekend met 5x 1 uur Kind in Beeld overleg. 
Tijdens dit overleg worden alle kinderen van de groep besproken op het gebied van hun 
welbevinden en ontwikkeling. De pedagogisch coach helpt de pm-ers te reflecteren op hun 
pedagogisch handelen en het effect daarvan op de kinderen. In de praktijk heeft dit 
gemiddeld 2x 1 uur per groep plaatsgevonden. Voor de voorbereiding en verslaglegging 
hebben we een half uur per overleg per coach gerekend.  
 
Video Interactie Begeleiding (VIB): 0,50 uur  
Waar de maatregelen het toelieten hebben de pm-ers een half uur per persoon VIB 
ontvangen. Tijdens VIB wordt een pm-er individueel gecoacht aan de hand van 
beeldmateriaal. Voor de voorbereiding en verslaglegging hebben we een half uur per pm-er 
gerekend. 
 
*Er is een aantal vestigingen dat afwijkt van bovenstaande aantal coaching doordat er extra 
uren gecoacht is op de Bommelburcht: 1 extra Coachen en SOL op de werkvloer en extra 
keer Kind in Beeld.  
 


