De Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach
Inleiding
De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is op 1 januari 2018 ingegaan. In dit
document gaan we in op de nieuwe eis vanuit de wet IKK die per 1 januari 2019 in
werking is getreden: de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de inzet
van de pedagogisch coach. Binnen onze organisatie hebben wij gekozen voor één
persoon die beide functies uitvoert: de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
Hoe zet Kinderopvang de Regenboog de pedagogisch beleidsmedewerker
in?
In 2020 is er per locatie 50 uur per jaar beschikbaar voor de pedagogisch
beleidsmedewerker. In 2020 heeft kinderopvang de Regenboog 2 locaties in Rhenen
en in Elst waarvoor in totaal 100 uur is ingepland voor de pedagogisch
beleidsmedewerker.
Werkzaamheden pedagogisch beleidsmedewerker:
- Het bijhouden en actualiseren van het pedagogisch beleid.
- Wet- en regelgeving volgen en nieuwe ontwikkelingen t.a.v. IKK.
- Bijscholing volgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen.
- Bijscholing organiseren in de vorm van thema-avonden voor pedagogisch
medewerkers.
- Geeft trainingen gericht op deskundigheidsbevordering.
- Inbrengen en bespreken van actuele pedagogische thema’s in
teamvergadering.
Hoe zet kinderopvang de Regenboog de pedagogisch coach in?
In 2020 wordt de coaching van de pedagogisch medewerker gedaan door de
pedagogisch coach. Hiervoor is per FTE 10 uur coaching ingepland, die verdeeld
mag worden onder de medewerkers, mits er wel aan iedere pedagogisch
medewerker coaching geboden wordt. Bij kinderopvang de Regenboog is er 17 FTE
verdeeld onder 2 locaties. Er is 170 uur per jaar ingepland voor de pedagogisch
coach.
Werkzaamheden pedagogisch coach:
- Houdt individuele coaching gesprekken.
- Doet aan beeld coaching op de groep.
- Organiseert teamcoaching.

Tabel minimaal berekende ureninzet 2020:
Jaar
50 uur x
10 uur x
aantal
aantal fte
kindercentra
pedagogisch
medewerkers

2020

100 uur

170 uur

Som (van 50
uur x aantal
kindercentra
+ 10 uur x
aantal fte) =
minimale
ureninzet
270 uur

Aantal fte PBM
aangesteld
door houder

0,15

Inzet pedagogisch beleids- en coachuren:
Naam locatie

Ureninzet beleidstaken 2020 Ureninzet coaching 2020

Kinderopvang de
Regenboog Rhenen in
totaal, waarvan:

50 uur

85 uur

KDV de Regenboog Rhenen

17 uur

48

BSO de Regenboog Rhenen

17 uur

24

Peuteropvang Olleke
Bolleke**

16 uur

13

Kinderopvang de
Regenboog Elst in totaal,
waarvan:

50 uur

85 uur

KDV de Regenboog Elst

25 uur

52 uur

BSO de Regenboog Elst

25 uur

33 uur

Totaal

100 uur

170 uur

