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Inleiding 

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. 

De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe 

kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid 

en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak. 

 

Kinderopvang is een vak 

Kwalitatief goede opvang valt of staat met goede medewerkers. Ontwikkelingsgericht werken met 

kinderen vraagt veel kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Daarom zijn in het 

akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang afspraken gemaakt over extra eisen aan scholing van 

pedagogisch medewerkers. 

 

De Wet schrijft voor dat er in elke kinderopvanglocatie formatie ‘pedagogisch beleidsmedewerker’ 

beschikbaar is voor pedagogische beleidsontwikkeling én voor coaching van de pedagogisch 

medewerkers. De uitvoering van beide rollen kan worden belegd bij twee functionarissen (een 

pedagogisch beleidsmedewerker voor de beleidsontwikkeling en een coach voor de coaching), maar 

kan ook door één functionaris in een gecombineerde functie uitgevoerd worden. 

Ook is het mogelijk de rol van pedagogische beleidsontwikkeling en/of coaching te beleggen bij 

bijvoorbeeld de locatiemanager, stafmedewerker of de houder, op voorwaarde dat deze voldoet aan 

de kwalificatie-eisen die voor beide rollen gelden. 

 

In dit document wordt uiteengezet op welke wijze de pedagogisch beleidsmedewerker en coach  

wordt ingezet bij Kinderdagverblijf De Speelhoeve 
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2. Wettelijke kaders: 

Er is in de wet IKK geen minimum gesteld aan het aantal coachingsuren per beroepskracht. 

Ook is de wijze van verdeling van de coachingsuren over de beroepskrachten niet 

voorgeschreven. 

 

Op 1 januari van elk jaar stelt de kinderopvangondernemer vast, hoeveel uur inzet vereist is 

voor zowel de beleidsvorming als de coaching. De ondernemer bepaalt wanneer de 

pedagogisch beleidsmedewerker op de vestigingen ingezet wordt. Elke pedagogisch 

medewerker krijgt coaching. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. 

 

Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is 

afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, 

volgens de volgende rekenregel: (50 uur x het aantal kindercentra, per LKR nummer) + (10 uur 

x aantal fte pedagogisch medewerkers), aldus de rekentool van de Rijksoverheid: 

https://www.1ratio.nl/rpb/#/ 

 

Deze uren bestaan uit: 

- Minimaal 50 uur per jaar (50 uur x aantal kindercentra) voor de ontwikkeling en 

implementatie van pedagogisch beleid 

- Minimaal 40 uur per jaar (10 uur x aantal fte) voor de coaching van beroepskrachten 

 

De berekening van de inzet  van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis op de peildatum 

januari 2023 is als volgt: 

 
Bij Kinderdagverblijf De Speelhoeve is de rol van pedagogische beleidsontwikkeling  belegd bij de 

locatiemanager, Marianne Hamersma-Ploegstra. 

De coaching van de pedagogisch medewerkers wordt uitbesteed aan Rikst Vermaat, gecertificeerd 

coach  van “BijRikst Coaching en Advies”. 

 

De verdeling van de uren die ingezet worden op beide gebieden wordt weergegeven in hoofdstuk 5. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

https://www.1ratio.nl/rpb/#/
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3. Pedagogische doelen 

 

Kinderdagverblijf De Speelhoeve hecht veel waarde aan de wijze waarop de emotionele veiligheid 

van kinderen wordt gewaarborgd, mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun 

persoonlijke- en sociale competentie worden geboden en de wijze waarop de overdracht van 

normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Het gaat hierbij om de vier basisdoelen voor 

opvoedsituaties: 

1. het bieden van emotionele veiligheid voor het kind; 

2. het bieden van mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te 

ontwikkelen; 

3. het bieden van mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale 

competenties; 

4. overdracht van waarden en normen. 

 

 

 

4. Coaching 

 

Sinds 2023 hebben wij de coaching van onze pedagogisch medewerkers uitbesteed aan Rikst 

Vermaat van “BijRikst Coaching en Advies”.  

 

Zij zal beginnen met de volgende onderdelen: 

• Individueel coaching gesprek met alle pedagogisch medewerkers 

In het fysieke individuele coachgesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: op welke 

manier heeft het team de gezamenlijke visie vormgegeven, hoe is de onderlinge teamdynamiek en 

op welke manieren werkt het team samen, hoe is het team ingericht, hoe oefent het team invloed uit 

op de omgeving. Hieruit wordt een teamanalyse gemaakt.  

 

10 x 1 uur = 10 uur 

 

• Start, voortgang en implementatiegesprek 

In totaal zijn er 3 gesprekken met de eigenaar/ pedagogisch beleidsmedewerker, waarin wordt 

besproken  of de dienstverlening goed aansluit op de wens van de opdrachtgever, de uitkomsten van 

de teamanalyse en de mogelijk persoonlijke reflecties vanuit de individuele coaching gesprekken, het 

gezamenlijk bepalen van de doelen  en richting en organisatieadvies voor borging en implementatie. 

  

          3 x 2 uur  = 6 uur  

• Teambijeenkomsten   

Voor de twee verschillende teams zullen er teambijeenkomsten worden georganiseerd van ongeveer 

2 uur. Per team wordt de analyse besproken die is gemaakt vanuit de individuele gesprekken . Samen 

met het team wordt bepaald waar de ontwikkelbehoefte ligt, waard de organisatie de 

ontwikkelbehoefte ziet , wat het gewenste resultaat is en hoe we dit met elkaar concretiseren .  In de 

teambijeenkomsten wordt het teamplan samengesteld. 

 

2 team x 2bijeenkomsten van 2 uur =  8 uur 
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Door middel van de individuele gesprekken,  de teamanalyses en gesprekken met de 

eigenaar/pedagogisch beleidsmedewerker zal een verder teamplan worden samengesteld waarin de 

coachbehoefte zal worden bepaald en individuele coaching vormgegeven wordt.  

 

De inschatting is dat er minimaal 2 coaching gesprekken per medewerker zullen plaatsvinden per jaar 

medewerkers.  

 

 

5. Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

 

Inzet en taken beleidsmedewerker 

De inzet van de uren voor de beleidsmedewerker kunnen als volgt beschreven worden: 

 

- Bijscholing/lezen vakliteratuur      12 x 1 uur =  12  

- Bepalen beleid kind-volg-systeem  en opleiding personeel   12 x 1 uur:  12 

- Voorbereiding teamoverleg:       8 x 1 uur =    8    

- Bespreken beleidszaken met medewerkers tijdens teamoverleg 8 x 2 uur =  16 

- Bespreken beleidszaken met oudercommissie:   4 x 2 uur =    8 

- Ouders informeren via nieuwsbrief     6 x 3 uur =  18 

 

Totaal (minimaal 50):         74 

 

Inzet en taken coach 

De inzet van de uren van de pedagogisch coach kunnen als volgt beschreven worden: 

 

- Individuele coaching gesprekken:                    10 x 1 uur = 10 uur  

 

- Start, voortgang en implementatiegesprek:                     3 x 2 uur  = 6 uur 

 

- Teambijeenkomsten:              2 teams x 2 bijeenkomsten van 2 uur =  8 uur  

 

- Individuele coaching door Rikst Vermaat 

(nog verder af te stemmen a.d.h.v. teamplan en coachbehoefte) 

10 medewerkers  2 observaties/coaching van 1 uur= 20 uur

     

  

Totaal (minimaal 40):                     44 uur  

 

 

 


