Inzet Pedagogisch coach en Pedagogisch beleidsmedewerker (PBM)
– Kinderopvang Mirakel 2021
Vanaf 1 januari 2019 is het vanuit de Wet IKK verplicht voor iedere kinderopvangorganisatie een
pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach te hebben.
De pedagogisch coach is onafhankelijk en observeert, naast het handelen van de medewerkers, ook
hoe het pedagogisch beleid op de werkvloer wordt uitgevoerd. Zij is de verbindende schakel en
brengt signalen over vanaf de werkvloer naar de pedagogisch beleidsmedewerker en
leidinggevenden.
De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkeld samen met de leidinggevenden het pedagogisch
beleid, andere beleidsvormen en protocollen. Het pedagogisch beleid kan breder zijn dan alleen het
pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid omvatten dat raakt aan de pedagogische praktijk.
Daarnaast heeft de pedagogisch beleidsmedewerker een taak bij het invoeren en bewaken van
pedagogisch beleidsvoornemens, zodat iedere werknemer werkt volgens dezelfde pedagogische
visie.

Invulling van deze functie
Binnen Mirakel zijn de functies van pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach
gesplitst.
Pedagogisch coach: Carina Post. Zij heeft de opleiding Kinderopvangcoach bij Logavak
opleidingsgroep gevolgd en is voor 28 uur per week werkzaam in deze functie.
Pedagogisch beleidsmedewerker: Diana Vredenbregt. Zij heeft de opleiding HBO-SPH gevolgd en is
voor 24 uur per week werkzaam in deze functie.
Kinderopvang Mirakel onderschrijft het belang van de aanstelling van de pedagogisch coach en
pedagogisch beleidsmedewerker, omdat zij bijdragen aan de kwaliteit van de opvang, die bij Mirakel
erg belangrijk is. Dit is zichtbaar in de aanstellingsuren. Deze liggen hoger dan het minimum aantal
uren dat vereist is vanuit de Wet IKK.

Ureninzet
Voor de inzet van uren van de pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker is een
wettelijk minimum vastgesteld. Deze uren moeten jaarlijks per peildatum 1 januari berekend
worden.
Per locatie 50 uur inzet voor de beleidsmedewerker en per locatie 10 uur per FTE aan pedagogische
coaching.

Mirakel beschikt per peildatum 1-1-2021 over 5 geregistreerde kinderdagverblijven (KDV) en
6 geregistreerde locaties voor buitenschoolse opvang (BSO).
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Inzet uren pedagogisch coach per locatie
Locatie
KDV Radboud
KDV Bovenkerkerweg
KDV Backershagen
KDV Troetels
KDV de Stal
KDV het Kalfje
BSO Kalfjeslaan
BSO De Stal
BSO Backershagen
BSO Bovenkerkerweg
BSO Pinoké
BSO Populierenlaan
Totaal

Medewerkers
9,2 fte
21,1 fte
2,5 fte
7,3 fte
4,2 fte
1,3 fte
5,2 fte
1,5 fte
2,6 fte
4,5 fte
1,51 fte

Uren coaching
92
211
25
73
42
13
52
15
26
45
15

4,9 fte
65,8 fte

49
658

Voor de inzet van uren die boven het berekende minimum uitkomen, 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.
Inzet uren pedagogisch beleidsmedewerker per locatie
Locatie
KDV Radboud
KDV Bovenkerkerweg
KDV Backershagen
KDV Troetels
KDV de Stal
KDV het Kalfje
BSO Kalfjeslaan
BSO De Stal
BSO Backershagen
BSO Bovenkerkerweg
BSO Pinoké
BSO Populierenlaan
Totaal

Aantal uur
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600

Voor de inzet van uren die boven het berekende minimum uitkomen wordt rekening
gehouden met actuele prioriteiten, signalen van medewerkers en de grootte van de
opvanglocatie.
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