
 

 
 

Urenverantwoording pedagogisch coachuren en 
pedagogisch beleidsmedewerkers 2021 

De SKBNM heeft in 2021 voldaan aan het geven van het wettelijke aantal coachuren per fte 
en de pedagogisch beleidsuren per locatie.   
 

Pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
50x36 LRK’s = 1800 uur. De formatie bestond uit meer dan 1800 uur, namelijk uit: 

 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= 1.092 uur per jaar. 

 
 = 2.964 uur in totaal.  
 

*Floor was naast pedagogisch beleidsmedewerker ook voor 6 uur per week zorgcoördinator.  
**Marga was naast pedagogisch beleidsmedewerker ook voor 3 uur per week MK en 10 uur per week 
pedagogisch coach VE.  

 

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.  

 

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; 

 het pedagogisch beleidsplan en locatie specifieke bijlagen; 

 nieuw beleid en daarbij het faciliteren van nieuw beleid; 

 de Pedagogische-Aansturings-Structuur (PAS);  

 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 MK’s 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): 

 

 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. 

 
Verzorging pedagogische coaching SKBNM  

Coachen en SOL op de werkvloer, feedback van de babytraining, Kind in Beeld, de 

functioneringsgesprekken en de incidentele coaching, werden uitgevoerd door de managers 

kinderopvang en de beleidsmedewerkers/coaches. Alle managers kinderopvang zijn 

gekwalificeerd pedagogisch coach, of werden ondersteund door collega’s die dit zijn.  

De aandachtsfunctionaris, video interactie begeleiders, OVI trainers en de opvoedcoaches 

zijn ook gekwalificeerd pedagogisch coaches. 

 

Pedagogische coaching heeft plaatsgevonden op verschillende manieren:  
• Bijeenkomsten ‘coachen en SOL op de werkvloer’, 

• Kind in Beeld, 

• Feedback babytraining, 

• Een deel van het functioneringsgesprek, 

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

• Coaching ‘on the job’ door opvoedcoaches en VIB-ers.  

 

Video Interactie Begeleiding en de OVI trainingen waren helaas niet haalbaar in 2021. In 

eerste instantie vanwege de maatregelen rondom Corona maar het grootste deel van het 

jaar door het grote tekort aan personeel. Hier hebben we in de planning voor 2022 rekening 

mee gehouden door meer in te zetten op coachen ‘on the job’ in plaats van afhankelijk te 

zijn van invallers.  

  



 

 

 Bijlage 1. Overzicht verdeling pedagogische beleidsontwikkeling  
en pedagogische coaching per locatie 
 
In 2021 worden deze uren als volgt over de verschillende locaties verdeeld: 
 

1. Locatie BSO de Kwartel 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 50 uur 
pedagogische coaching. 

2. Locatie PO de Rakkertjes 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 6 uur 
pedagogische coaching. 

3. Locatie KDV Villa Zeezicht 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 37,25 uur 
pedagogische coaching. 

4. Locatie BSO Villa Zeezicht 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 27,25 uur 
pedagogische coaching. 

5. Locatie KDV Michael 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 21,5 uur 
pedagogische coaching. 

6. Locatie BSO Michael 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 21,5 uur 
pedagogische coaching. 

7. Locatie KDV Muiderkring 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling 18 uur 
pedagogische coaching. 

8. Locatie BSO Muiderkring 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling 9 uur 
pedagogische coaching. 

9. Locatie BSO Spetters 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling 18 uur 
pedagogische coaching. 

10. Locatie PO Kwetternest 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 6 uur 
pedagogische coaching. 

11. Locatie BSO Tiens 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 43,5 uur 
pedagogische coaching. 

12. Locatie Sport BSO Clubhuis 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 
(afgerond) 10 uur pedagogische coaching. 

13. Locatie Sport BSO Honk 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 19,5 uur 
pedagogische coaching.  

14. Locatie Sport BSO Zandzee 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 19,5 uur 
pedagogische coaching. 

15. Locatie BSO Ravelijn HCN 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en (afgerond) 
10 uur pedagogische coaching. 

16. Locatie BSO Spiegelweide 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en (afgerond) 
10 uur pedagogische coaching.  

17. Locatie BSO Koningin Emma 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 37 uur 
pedagogische coaching. 

18. Locatie KDV Spiegeltje 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 9 uur 
pedagogische coaching. 

19. Locatie BSO Spiegeltje 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 9 uur 
pedagogische coaching. 

20. Locatie BSO Spiegelbeeld 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 9 uur 
pedagogische coaching.  

21. Locatie PO Toverspiegel 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 6 uur 
pedagogische coaching. 

22. Locatie PO Wollewietje 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 6 uur 
pedagogische coaching. 



 

23. Locatie KDV Ravelijn 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 21,75 uur 
pedagogische coaching. 

24. Locatie BSO Ravelijn 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 21,75 uur 
pedagogische coaching. 

25. Locatie KDV Bommelburcht 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 101 uur 
pedagogische coaching. 

26. Locatie BSO de Talamander 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 67 uur 
pedagogische coaching. 

27. Locatie PO Bolderwagen 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 6 uur 
pedagogische coaching. 

28. Locatie KDV de Meerpaal 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 36,5 uur 
pedagogische coaching. 

29. Locatie BSO de Meerpaal 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 46 uur 
pedagogische coaching. 

30. Locatie KDV Woelwaters 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 41 uur 
pedagogische coaching. 

31. Locatie BSO de Toverhoed 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 10 uur 
pedagogische coaching. 

32. Locatie BSO Dynamo 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 10 uur 
pedagogische coaching. 

33. Locatie BSO ’t Mouwtje 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 79,5 uur 
pedagogische coaching. 

34. Locatie KDV ’t Mouwtje 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 88 uur 
pedagogische coaching 

35. Locatie PO de Regenboog 51,5 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 6 uur 
pedagogische coaching. 

Sport BSO de Kuil *is meegeteld in de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers (50x36 LRK’s = 
1800 uur) omdat deze op peildatum 1 januari 2021 nog in het LRK register stond, maar is niet 
meegeteld in de verdeling van de uren omdat de locatie niet meer in gebruik is door de SKBNM. 


