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Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) en Pedagogisch 
coach– Kinderopvang Mirakel 
 
Invulling functie 
Binnen Mirakel zijn de functie van pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach 
gesplitst. Per juni 2020 heeft Mirakel twee pedagogisch beleidsmedewerkers, namelijk 
Anouk Levert en Inge van der Heijden. Beiden combineren hun werkzaamheden als 
pedagogisch beleidsmedewerker met coördinerende werkzaamheden en zijn hiervoor zowel 
op kantoor als op de vestigingen aanwezig. 
 
Carina Post vervult de functie van pedagogisch coach en is hiervoor voornamelijk op de 
vestigingen van Mirakel aanwezig.   
 
Maandelijks hebben beiden beleidsmedewerkers samen met de pedagogisch coach een 
overleg, waarbij onder andere wordt gesproken over de uitvoering van het pedagogisch 
beleid en coaching daarop. Daarnaast heeft Inge maandelijks een overleg met de assistent-
leidinggevenden van de BSO’s en Anouk met de leidinggevenden van de KDV’s waar tevens 
pedagogische thema’s en het veiligheid en gezondheidsbeleid op de agenda staan.  
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 
Mirakel beschikt over 3 geregistreerde kinderdagverblijven (KDV) en 5 geregistreerde 
locaties voor buitenschoolse opvang (BSO). 
 
De minimale inzet van de PBM op het gebied van pedagogisch beleid is 50 uur per locatie. Bij 
Mirakel wordt de PBM jaarlijks dus minimaal 400 uur ingezet hiervoor. De verdeling van de 
uren in 2019 vindt plaats aan de hand van onderstaande richtlijn. Bij de verdeling van de 
uren wordt rekening gehouden met actuele prioriteiten, signalen van medewerkers en de 
grootte van de opvanglocatie. 
 
Verdeling uren beleid door PBM (in 2020) 
  
KDV Radboud: 30 uur + 20 uur algemeen beleid 
KDV Backershagen: 20 uur + 30 uur algemeen beleid 
KDV Bovenkerkerweg: 40 uur + 10 uur algemeen beleid 
 
BSO Pinoké: 20 uur  + 30 uur algemeen beleid 
BSO Kalfjeslaan: 40 uur + 10 algemeen beleid 
BSO Backershagen: 20 + 30 algemeen beleid 
BSO Bovenkerkerweg: 30 uur + 20 uur algemeen beleid 
BSO Populierenlaan: 40 uur + 10 uur algemeen beleid 
 
Inzet pedagogisch coach 
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De minimale inzet van de pedagogisch coach is per fte minimaal 10 uur. Hieronder is deze 
berekening per vestiging uitgesplitst. Bij de overige uren die de coach wordt ingezet, wordt 
rekening gehouden met actuele prioriteiten, coachingsvragen en observaties van de 
pedagogisch coach. De coachingsgesprekken en uren en bijbehorende verslaglegging 
worden bijgehouden en gedocumenteerd door de pedagogisch coach.  
 

Locatie Vaste medewerkers Invalkrachten Uren coaching 

KDV Radboud 12,14 fte  121,4 

KDV Bovenkerkerweg 22,58 fte  225,8 

KDV Backershagen 4,66 fte 0,37 fte 50,3 

BSO Kalfjeslaan 10,94 fte 0,78 fte 117,2 

BSO Backershagen 3,28 fte 0,14 fte 34,2  

BSO Bovenkerkerweg 3,52 fte  0,10 fte 36,2 

BSO Pinoké 1,51 fte  15,1 
 

BSO Populierenlaan 6,48 fte 0,14 fte 66,2 

 
 
Invulling pedagogische coaching 
De pedagogisch coach van Mirakel is 28 uur per week in dienst en is hiervan het grootste 
gedeelte op de vestigingen van Mirakel aanwezig. Deze uren worden verdeeld over de 8 
vestigingen. Ze is dus ook buiten de minimale coachingsuren beschikbaar voor pedagogisch 
medewerkers en (coachings)vragen.    
 
De pedagogisch coach heeft begin 2019 kennis gemaakt op alle vestigingen van Mirakel. 
Daarnaast is er uitleg geweest over de functie in een interne memo en in de nieuwsbrieven. 
Hierbij is aangegeven dat pedagogisch medewerkers ook altijd zelf naar haar toe kunnen 
komen voor vragen.  
De pedagogisch coach bezoekt de verschillende locaties allemaal regelmatig en wisselt 
daarbij de dagen af. Op deze manier is er overlap met de werktijden/-dagen van alle 
pedagogisch medewerkers. 
De pedagogisch coach geeft adviezen aan de (assistent) leidinggevenden en pedagogisch 
medewerkers daar waar nodig. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van gesprekken als 
coaching-on-the-job. Hierbij wordt zowel individuele als teamcoaching toegepast en zowel 
op basis van coachingsvragen van pedagogisch medewerkers/leidinggevenden als 
observaties van de coach zelf. Deze observaties worden teruggekoppeld aan de 
leidinggevende van de locatie. De medewerkers hebben altijd de mogelijkheid om een 
gesprek aan te vragen met de coach. 
 
Verdeling uren coaching door Pedagogisch coach (in 2020) 
De pedagogisch coach van Mirakel is 28 uur per week in dienst en is hiervan het grootste 
gedeelte op de vestigingen van Mirakel aanwezig. Deze uren worden verdeeld over de 8 
vestigingen. Ze is dus ook buiten de minimale coachingsuren beschikbaar voor pedagogisch 
medewerkers en (coachings)vragen.   
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De pedagogisch coach heeft begin 2019 kennis gemaakt op alle vestigingen van Mirakel. 
Daarnaast is er uitleg geweest over de functie in een interne memo en in de nieuwsbrieven. 
Hierbij is aangegeven dat pedagogisch medewerkers ook altijd zelf naar haar toe kunnen 
komen voor vragen. In 2020 zullen alle vaste pedagogisch medewerkers, verspreid over het 
jaar, minimaal éénmaal een coachingsgesprek hebben met de pedagogisch coach, waarbij 
individuele coachingsdoelen kunnen worden besproken. Daarnaast komt de pedagogisch 
coach op elke groep minimaal één keer voor teamcoaching.  
  
De pedagogisch coach bezoekt de verschillende locaties allemaal regelmatig en wisselt 
daarbij de dagen af. Op deze manier is er overlap met de werktijden/-dagen van alle 
pedagogisch medewerkers. De pedagogisch coach geeft adviezen aan de (assistent) 
leidinggevenden en pedagogisch medewerkers daar waar nodig. Daarbij wordt zowel gebruik 
gemaakt van gesprekken als coaching-on-the-job. Hierbij wordt zowel individuele als 
teamcoaching toegepast en zowel op basis van coachingsvragen van pedagogisch 
medewerkers/leidinggevenden als observaties van de coach zelf. Deze observaties worden 
teruggekoppeld aan de leidinggevende van de locatie. De medewerkers hebben altijd de 
mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de coach.  
 
Verdeling uren coaching door Pedagogisch coach (in 2020) 
Bij  KDV Radboud, KDV Backershagen en KDV Bovenkerkerweg, BSO Kalfjeslaan, BSO 
Backershagen en BSO Bovenkerkerweg komt de coach wekelijks.  Bij BSO Populierenlaan 
komt de coach maandelijks en bij BSO Pinoké eenmaal per drie maanden.  De verdeling van 
de uren in 2020 vindt plaats aan de hand van onderstaande richtlijn.  Bij de verdeling van de 
uren wordt rekening gehouden met actuele prioriteiten, signalen van medewerkers en de 
grootte van de opvanglocatie.  
  
KDV Radboud: 3 uur per week  
KDV Backershagen: 1,5 uur per week 
KDV Bovenkerkerweg: 5 uur per week  
  
BSO Pinoké: 4 uur per 3 maanden  
BSO Kalfjeslaan: 4 uur per week  
BSO Backershagen: 1 uur per week  
BSO Bovenkerkerweg: 2 uur per week 
BSO Populierenlaan: 8 uur per maand 
 
 
 


