Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ) schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie vanaf 1 januari 2019 een pedagogisch
beleidsmedewerker/coach in dienst moet hebben, die gekwalificeerd is voor het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch
beleid. Ook dient elke kinderopvang organisatie de pedagogisch medewerkers jaarlijks te coachen.
Bij Kern Kinderopvang deden wij dit al en zal er voor u en voor de medewerkers niet veel veranderen. Op iedere locatie vindt er
namelijk altijd coaching plaats (door de locatiemanager, de adjunct en de pedagogisch-VE coach). Tevens is er een pedagogisch
beleidsmedewerker in dienst, zij heeft structureel overleg met het regiomanagement over de implementatie en borging van het
pedagogisch beleid. Dit doet zij samen met een groep managers. Het verschil is dat met de komst van deze wet wij het inzichtelijk
moeten maken voor ouders, GGD en medewerkers. Wij zijn ook verplicht uren hiervoor vast te stellen. In de inzet van deze uren
mogen wij echter alleen de medewerkers mee tellen met de juiste vooropleiding.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers uren
Vanaf 1 januari 2019 wordt er per kindercentrum minimaal 50 uur per jaar berekend voor ontwikkeling van pedagogisch beleid.
Kern Kinderopvang heeft 70 geregistreerde locaties (peildatum 1 januari 2021). Omgerekend moet minimaal 68 uur per week ingezet
worden voor ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. Kern Kinderopvang voldoet aan deze eis en heeft 68 uur
per week hiervoor beschikbaar gesteld.
Zie onderstaand overzicht.
Naam
T. Geerts

Functie
Manager EPEC

Beleidsuren
8

M. Jansen

Pedagogisch beleidsmedewerker

24

Y. Westerhof

Locatiemanager/KIDSclub beleid/OAB

8

S. Verlaan

Locatiemanager/deelname aan pedagogische kring

4

M. Waarsing

Locatiemanager/deelname aan pedagogische kring

4

I. van Bommel

Locatiemanager/deelname aan pedagogische kring

4

D.van Sommeren

Pedagogisch coach

4

J. Lion Sjin-Tjoe

Pedagogisch coach

4

M. Scheuierman

VE-consulent/JGZ/tutoring

6

S. van Straalen

Zorgcoördinator/SMI/netwerk jonge kind/KIJK

2

Totaal

68 uur

Zoals boven vermeld is de pedagogisch beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van ons
pedagogisch beleid. Zij heeft structureel overleg met het regiomanagement over de implementatie en borging van het pedagogisch
beleid. De locatiemanagers die hiervoor gekwalificeerd zijn dragen vanuit hun functie ook bij aan het mede ontwikkelen en
implementeren van pedagogisch beleid. Zij nemen deel aan de pedagogiek kring.
Met onze beschikbare aantal uren komt dit gemiddeld neer op bijna 1 uur per locatie, per week, waarin tijd wordt besteed aan
o.a. de ontwikkeling of vernieuwing van pedagogisch beleid, het kindvolgsysteem KIJK, pedagogisch aanbod op maat, overige
beleidsontwikkelingen en evaluatie van het pedagogisch beleid.
Inzet pedagogische coach
Per fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend.
In totaal heeft Kern Kinderopvang op peildatum 1 januari 2021, 214 uur fte in dienst waarvoor wij minimaal 45 uur coaching per
week (rekenformule wet IKK) beschikbaar moeten hebben. Kern Kinderopvang voldoet ruim aan de wettelijk gestelde eisen voor
het geven van coaching. Wij hebben in totaal 104 uur per week voor coaching beschikbaar.

www.kern-kinderopvang.nl

De taken van de pedagogisch coach worden uitgevoerd binnen verschillende bestaande functie(s). Dit zijn o.a. de locatiemanager,
adjunct locatiemanager en de pedagogisch coach (VIB-er). Zie onderstaand overzicht.
Naam

Functie

Coachuren
flexibel

Diverse locatie managers en adjuncten
Diverse trainers o.a. onderwijsadvies en De Buitenwereld
Pedagogisch coach
S. Lariviere

flexibel
24

D. van Sommeren

Pedagogisch coach

26

J. Lion Sjin-Tjoe

Pedagogisch coach

20

M. Scheuierman

Pedagogisch coach/VE-consulent/JGZ/Tutoring

10

Y. Westerhof

Locatiemanager/KIDSclub-coach

2

L. van Sas

Vanaf maart 2021 (nieuw)

20

L. van Dijk

Adjunct/KIDSclub-coach

2

Totaal

104

Ter ondersteuning op bepaalde gebieden hebben wij medewerkers in dienst met een specifiek aandachtsgebied. Dit zijn de
VE-consulent, Tutor, (VE)-coach en de KIDSclub-coach.
Overstijgend zijn er vier pedagogisch coaches werkzaam. Zij nemen pedagogische scans af op locatie, toetsen het
pedagogisch beleid en coachen hierin de medewerkers.
Daarnaast vindt er groepscoaching plaats d.m.v. groeps- en teamoverleggen en deskundigheidsbevordering: zoals bijv.
nascholing VE of de pedagogische inspiratiebijeenkomsten.
In 2021 worden de coachingsuren als volgt over de verschillende locaties verdeeld: de beschikbare 104 coachingsuren worden
verdeeld over 70 locaties. Bij de bepaling van het gemiddeld aantal coachingsuren per locatie/groep wordt vooral rekening gehouden
met de vakvolwassenheid van medewerkers en teams. Daar waar nodig kunnen wij gedurende het jaar flexibel zijn wanneer
specifieke individuele coaching behoefte is. Bij de verdeling van de coachingsuren zorgen we er voor dat elke pedagogisch medewerker, jaarlijks een vorm van coaching ontvangt. Gedurende het jaar wordt dit door de locatiemanager en/of coach geregistreerd.
Verdeling coaches
In dit overzicht kunt u zien wie er op de locatie de coach is. De coach coacht op alle groepen en alle werksoorten
die bij deze locatie horen.
Jennifer Lion Sjon-Tjoe

S. Lariviere

KC De Entree

Boskoop Rietkraag
Vreugdenoord
IKC Zwanenbos
De regenboog
Kidsclub

Houtsnipnest
IKC Waterlelie
Kiwinest
KC Palet
IKC Saffier
Kidsclub
IKC De Edelsteen

Meeuwennest
IKC de Trinoom

Kwakernest
Buut
IKC Baanbreker
KC Touwladder
IKC De Triangel
Koekoeksnest
IKC Florence Nightingale

Eendennest

Zwanennest
IKC Mr. Verwers

IKC de Piramide
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M. Scheuierman
L. van Sas (vanaf maart)
Lijsternest
IKC Plankier
IKC Meerpaal
Jacobsvlinder
IKC de Buytenkans
IKC de Watersnip

KC Spelevaert
IKC Springplank
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D. van Sommeren

