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1. Pedagogisch Coach/Beleidsmedewerker
De Pedagogisch Coaches/Beleidsmedewerkers dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en hebben
twee belangrijke taken. De ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid en het coachen
van de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. ZieZoo kinderopvang heeft ervoor gekozen
om de Pedagogisch Coach en Pedagogisch Beleidsmedewerker als twee aparte functies in te zetten
1.1 Functie Pedagogisch Coach
Vanaf 1 januari 2019 vereist de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang het werken met een
Pedagogisch Coach. Vanaf de start van haar bestaan in 2005 heeft ZieZoo gewerkt met centrale
(ortho)pedagogen en pedagogen op een eigen locatie. Vanaf 2018 is er gekozen om te werken met
Pedagogisch Coaches die werken voor alle locaties.
De functie Pedagogisch Coach kenmerkt zich door het als allround coach verbeteren van de
pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch
medewerkers en groepshulpen op het aandachtsgebied (ook bij complexe werksituaties). De
Pedagogische Coach fungeert als spil tussen het pedagogische beleid en de uitvoering hiervan.
Voor een volledige omschrijving van deze referentie functies verwijzen wij naar de CAO kinderopvang.
De Pedagogisch Coach bij ZieZoo
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Biedt ondersteuning aan de teams en de teamcaptains
Coacht de medewerkers, inclusief de teamcaptains
Stelt locatie doelen op met de medewerkers
Werkt mee op de vloer voor directe coaching, het goede voorbeeld te geven, te observeren, te
zien in welke mate het beleid op de vloer wordt uitgevoerd
Bewaakt de pedagogische kwaliteit en bespreekt dit met de teamcaptains
Bespreekt de pedagogische kwaliteit, acties en adviezen 2-wekelijks met de directie,
Maakt quick scan en ontwikkelplan voor medewerkers in opleiding (i.s.m. de praktijkopleider)
Biedt ondersteuning bij de opstart van nieuwe locaties en geven advies bij de inrichting van
locaties.
Hebben overleg met de directie, teamcaptains, nemen om de maand of vaker deel in het
(maandelijks) teamcaptain overleg en hebben overleg met elkaar

Thema bespreking in teamvergadering
De Pedagogisch Coach bespreekt om de maand tijdens de teambijeenkomst (die maandelijks wordt
gehouden) een pedagogisch thema. Dit kan door het team zelf gekozen zijn, of door de pedagogisch
coach n.a.v. nieuw/update/speerpunten beleid of observatie van de pedagogische kwaliteit.
Maandelijkse nieuwsbrief
De Pedagogisch Coach biedt kennisoverdracht, inspiratie, beleid en terugkoppeling d.m.v. een
maandelijkse Nieuwsbrief Pedagogisch Coach
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Pedagogische ondersteuning bij kinderen met opvallend gedrag
De Pedagogisch Coach kan worden ingezet ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers en
teamcaptain bij vraagstukken over opvallend gedrag. Wanneer er verdere stappen genomen moeten
worden omtrent een kind/gezin, dan neemt de pedagogisch coach in overleg met de betreffende
teamcaptain en operationeel directeur dit initiatief en begeleidt dit proces.
Workshops
De Pedagogisch Coaches bieden per jaar minimaal 8 praktijkgerichte workshops aan. Met input van
medewerkers worden deze onderwerpen zorgvuldig gekozen en zal de workshop bestaan uit theorie
vanuit het beleid en de visie maar bovenal worden praktijkgerichte situaties besproken.
Iedere nieuwe medewerker is verplicht de workshop over de Meldcode van huiselijk geweld en
kindermishandeling te volgen.
1.2 Functie Beleidsmedewerker
De Pedagogisch Beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid in samenwerking met de
operationeel directeur. Het pedagogisch beleid omvat al het beleid dat raakt met de pedagogische
praktijk. De pedagogisch beleidsmedewerker is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering
in de praktijk. De pedagogisch beleidsmedewerker biedt ondersteuning bij het vertalen van het
pedagogisch beleid naar het handelen in de praktijk. Daarnaast is de pedagogisch beleidsmedewerker
verantwoordelijk voor het bewaken en invoeren van beleidsvoornemens.
Op iedere locatie wordt er vanuit het pedagogisch beleid van ZieZoo gewerkt. Beleidsvoornemens
vanuit de pedagogische praktijk, nieuwe inzichten en veranderingen in de kinderopvang geven
aanleiding om het pedagogisch beleid telkens te evalueren en indien nodig aan te passen.
Opgedane inzichten uit de pedagogisch praktijk worden gedeeld en leiden tot eventuele aanpassing
van het pedagogisch beleid. Andersom worden nieuwe inzichten in het pedagogisch beleid vanuit
externe inzichten gedeeld met de Pedagogisch Coaches, zodat deze in de praktijk worden
geïmplementeerd.
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2. Benodigde uren 2021
Wettelijk geldt het volgende: 50 uur per kindercentrum (vast deel) + 10 uur per fte medewerker
(variabel deel). ZieZoo heeft zelfstandige locaties die allen kleinschalig zijn. De locaties bestaan uit 1, 2
of 3 groepen. Omdat het vaste urendeel per locatie geldt, geldt er voor ZieZoo een relatief hoog aantal
uren inzet.
2.1 Urenverdeling per locatie
Voor het kalenderjaar 2021 is er 370 uur wettelijk benodigd voor pedagogische coaching en 450 uur
voor de pedagogisch beleidsmedewerker. De berekening van de uren is in februari 2021 vastgesteld op
het aantal fte van de pedagogisch medewerkers met vaste uren en de inzet van flexibele pedagogisch
medewerkers over de afgelopen drie maanden. De verdeling van de uren is gelijk aan het aantal fte per
locatie. Pedagogisch medewerkers in opleiding behoeven geen coaching.
Naam locatie

Plaats

Soort

ZieZoo Pijnacker
ZieZoo Pijnacker
ZieZoo Delfgauw
ZieZoo Nootdorp
ZieZoo Nootdorp
ZieZoo ‘t Loo
ZieZoo ‘t Loo
ZieZoo Op de Boerderij
ZieZoo Vijverhof
Totaal benodigde uren

Pijnacker
Pijnacker
Delfgauw
Nootdorp
Nootdorp
Voorburg
Voorburg
Voorburg
Voorburg

BSO
KDV
BSO
BSO
KDV
BSO
KDV
BSO
KDV

LRKnummer
105097871
785437459
307083111
754175832
176652206
160055957
244437336
212930370
104073500

Beleidsuren

FTE

50
50
50
50
50
50
50
50
50
450

3,9
11,4
1,4
3,4
2,7
4,7
6,9
2,6
1,8
38,9

Benodigde
coachingsuren 2021
37,1
108,3
13,3
32,3
25,7
44,7
65,6
24,7
18,1
370

Elke locatie krijgt ondersteuning van een coach. Het is nagenoeg mogelijk om alle locaties tegelijk te
laten coachen. Of dit ook het geval is, is ter beoordeling van de coaches in overleg met de
teamcaptains. Het kan zijn dat een bepaalde locatie extra ondersteuning krijgt. Maar ook als de
pedagogisch kwaliteit van een locatie heel goed is, krijgt deze locatie (medewerkers en kinderen)
aandacht van een coach. Zo verslappen wij niet.
We hebben geen uren planning voor het gehele jaar. Per periode (een periode is gemiddeld 8 weken)
maken wij van tevoren een planning. De coaches worden a.d.h.v. deze planning ingeroosterd op de
locaties. Een coach kan 1 periode of langer een locatie ondersteunen afhankelijk van de doelen en de
resultaten. Ook neemt de coach de tijd om vertrouwen op te bouwen met de betreffende medewerkers.
We hanteren geen verdeling van locaties onder de coaches. De afwisseling zorgt ook voor een frisse
blik en de coaches kunnen hierdoor overleg met elkaar hebben over de locatie.
Kwalificatie Pedagogisch Coach/Beleidsmedewerkers
Beide coaches hebben een opleiding SPH. Bovendien hebben zij jarenlange ervaring in de
kinderopvang. De coaches hoeven geen extra opleiding voor hun functie te volgen.
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