Vanaf 1 januari 2019 zijn we vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
verplicht om te werken met een pedagogisch beleidsmedewerker en een
pedagogisch coach. Hieronder leggen wij u uit wat dit precies inhoudt. Mocht u nog
vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd bij de locatiemanager terecht.

Pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach


De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling
en implementatie van pedagogisch beleid. Per kindercentrum wordt
minimaal 50 uur per jaar berekend. Dus 2 x 50 uur per jaar voor
Kinderopvang Omy & Kinderopvang Omy plus de BSO locatie deze uren
worden opgevuld door Anneke Wolters.



Hiernaast wordt er 2 x 10 uur per jaar coaching aan de beroepskrachten.

Deze coach uren worden besteedt aan de volgende onderwerpen:
-

Communicatie met ouders

-

Kindgericht werken ( we zijn VVE geschoold en gaan dit hiermee als
leidraad inzetten)

-

Observatie van de kinderen – observatie systeem opzetten en bewust
leren kijken naar het kind



Voor Kinderopvang Omy komt dit neer op 20 uur per jaar. ( 10 uur x 2
FTE) voor de coaching van beroepskrachten. Deze uren worden opgevuld
door Anuschka Perdok en zij is opgeleid Pedagogisch
coach/beleidsmedewerker. U zult haar als ouder niet aantreffen op de
groepen, zij ondersteunt vooral het management.



De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerkers bij de
dagelijkse werkzaamheden op de groep. Iedere pedagogisch medewerker
wordt jaarlijks gecoacht.



Per fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar
berekend. De verdeling van het totaal aantal uren over de medewerkers is
maatwerk. Voor Kinderopvang Omy komen we uit op totaal 20 uur. Een
pedagogisch coach/ beleidsmedewerker draagt bij aan
kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van
medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe
situaties). Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het pedagogisch
handelen volgens ons pedagogisch beleid. Zij implementeren
ontwikkelingsgerichte thema’s in het dagelijks werk van pedagogisch
medewerkers.

