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Inzet Pedagogisch Coach en Pedagogisch Beleidsmedewerker
Kinderopvang Banjer vindt het belangrijk dat de medewerkers goed kunnen inspelen op de behoefte
van het kind en dat zij de kinderen een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De
kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de pedagogisch
medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van
onze medewerkers op pedagogisch vlak. Vanaf 2019 starten wij daarom met een Pedagogisch
Beleidsmedewerker en het inhuren vaneen Pedagogisch Coach.
De Pedagogisch Beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en
implementeren van het pedagogisch beleid binnen Kinderopvang Banjer. Hij bewaakt en borgt de
invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door
concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. De beschikbare uren voor de
pedagogisch beleidsmedewerker worden centraal ingezet. Binnen de kaders heeft een medewerker
zelf de ruimte om het beleid naar eigen inzicht in te vullen.
De Pedagogisch Coach is gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de
dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De Pedagogisch
Coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij begeleidt, coacht
en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied.
Gezien het feit dat Kinderopvang Banjer zelf geen coach in dienst heeft zal de coaching worden
ingehuurd op een basis van 10 uur per jaar.
Urenverdeling
Bij Kinderopvang Banjer is er op 1 januari 2019 1 locatie met in totaal 1,0 fte. Op grond van de wet
IKK worden onderstaande uren ingezet:

Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie
Coaching pedagogisch medewerkers
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Totaal

110 uren

Kinderopvang Banjer zorgt ervoor dat de PM-er jaarlijks een vorm van coaching ontvangt.
Er kunnen diverse vormen van coaching aangeboden worden te denken valt aan:
•

Individuele coachingsgesprekken

•

Coaching on the job

•

Vaardighedentraining

•
•

Diverse trainingen, waaronder Uk & Puk.
Door de inzet van een Pedagogisch Beleidsmedewerker en een Pedagogisch Coach ondersteunen wij
de medewerkers om het beste uit zichzelf en uit de kinderen te halen. Door invulling te geven aan

onze visie waarbij wij ouders ontzorgen door kinderen een fantastische tijd bij ons te bieden. Kinderen
kunnen zich optimaal ontwikkelen en ontdekken hun talenten. Een verrijking voor het leven.
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