Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach bij Kinderopvang De Bilt

Pedagogisch coaches:
Sinds 2019 is het voor kinderopvangorganisaties verplicht om alle pedagogisch medewerkers te
coachen op hun pedagogisch handelen. Bij Kinderopvang De Bilt doen wij dit al sinds 2009 omdat wij
een hoge kwaliteit willen blijven bieden en onze medewerkers daarbij willen kunnen ondersteunen.
Iedereen, en dus ook onze medewerkers, komen voor keuzes in de opvoeding en begeleiding van
kinderen te staan waarin het soms lastig is te bepalen wat het beste is. Als onze medewerkers zich
afvragen hoe ze een kind of een groep kinderen nu het beste kunnen ondersteunen in hun
ontwikkeling en daarbij hulp kunnen gebruiken staan onze pedagogisch coaches voor hen klaar. Zij
kunnen meekijken en meedenken in hoe de medewerker een zo gunstig pedagogisch klimaat voor de
kinderen kan creëren.
Alle groepen en medewerkers worden periodiek door een van de coaches bezocht en daarnaast zijn
zij altijd bereid om mee te denken en het gesprek aan te gaan als medewerkers vragen hebben
rondom pedagogische vraagstukken. Het kan dus zomaar zijn dat je als ouder een van onze coaches
treft op locatie.

Pedagogisch beleidsmedewerkers:
Naast het coachen van de medewerkers is er vanuit de overheid ook een norm gesteld aan het aantal
uur dat er geïnvesteerd moet worden in het ontwikkelen van het pedagogisch beleid. Per
geregistreerde locatie word hier 50 uur voor bekerend. Dit houd in dat voor Kinderopvang De Bilt 17
x 50 = 850 uur beschikbaar moet zijn.
Bij Kinderopvang De Bilt hebben wij ervoor gekozen om de functie van pedagogisch
beleidsmedewerker en pedagogisch coach te combineren. Daarvoor hebben wij 2 medewerkers in
dienst, Ingrid Schimmel en Claire Droog. Ingrid coacht de medewerkers die werken met kinderen in
de leeftijd 0-4 en Claire coacht de medewerkers op de BSO. Zij werken samen aan de ontwikkeling en
implementatie van het pedagogisch beleid. Hun dienstverband voldoet ruim aan de gestelde
normen.
De exacte verdeling van de uren voor het ontwikkelen en implementeren van het beleid over de
verschillende locaties is maatwerk en sterk afhankelijk van de behoefte en taakvolwassenheid van de
teams.
Beide coaches werken met Video Interactie Begeleiding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
videomateriaal dat alleen wordt gebruikt om samen met de pedagogisch medewerker(s) te bekijken
of voor trainingsdoeleinden. De methode wordt als zeer effectieve gezien om inzicht te verkrijgen en
aan te sluiten bij de ontwikkeling van kinderen.

Voor meer vragen over de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches of hun werkzaamheden kun je
terecht bij de vestigingsmanager.

