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beleidsmedewerker 
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(versie december 2018)



1. Doel van de functie 
 
De functie van pedagogisch coach/ beleidsmedewerker heeft als doel een bijdrage te leveren aan het 
voorbereiden en ontwikkelen naast vertaling van de werkpraktijk van het pedagogisch beleid. De 
pedagogisch beleidsmedewerker bewaakt, realiseert en evalueert het beleid. Zij levert een bijdrage 
aan de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de locaties. Zij zorgt als coach voor het 
verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en de professionele ontwikkeling 
van de pedagogisch medewerkers. De coach traint en begeleidt de medewerkers bij de dagelijkse 
praktijkwerkzaamheden. 
 
Iedere pedagogisch medewerker in dienst van onze stichting ontvangt jaarlijks coaching. 
 

2. Organistorische positie 
 
De pedagogisch coach/ beleidsmedewerker valt hiërarchisch onder de directeur-bestuurder. 
 
De pedagogisch coach/beleidsmedewerker telt mee in de BKR wanneer zij als meewerkend coach op 
de groep staat. Dit geldt uitsluitend voor de tijd dat de pedagogisch coach/ beleidsmedewerker 
werkzaamheden verricht als pedagogisch medewerker. De coaching uit zich dan bijvoorbeeld door 
het geven van voorbeelden, tips en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden. 
 
De pedagogisch coach/ beleidsmedewerker telt niet mee voor de BKR als zij op de groep aanwezig is 
en coacht vanuit bijvoorbeeld een observerende rol. 
 
Bij Stichting Kinderdagverblijf De Regenboog wordt de pedagogisch coach/ beleidsmedewerker ook 
ingezet als pedagogisch medewerker, al dan niet als meewerkend coach. In deze rol wordt zij zelf ook 
gecoacht. De coaching van de pedagogisch coach/ beleidsmedewerkster zal in 2019 extern worden 
ingehuurd. Het is de bedoeling een tweede coach die de functie altijd uitoefende in het verleden, 
maar de vereiste opleiding niet heeft, op te leiden in 2020/2021. 
 

3. Taken 
 
De pedagogisch coach/ beleidsmedewerker heeft in ieder geval de volgende taken: 

- Periodieke deelname aan het overleg van het pedagogisch team. 
- Input overleg op basis van analyse en uitkomsten. 
- Kan een rol hebben bij invoering/implementatie van het pedagogisch beleid. 
- Coacht pedagogisch medewerkers. 
- Geeft pedagogisch advies en ondersteuning. 
 
4. Inzet 2019 
 

De Regenboog heeft ervoor gekozen om ten aanzien van de inzetbaarheid van de pedagogisch 
coach/ beleidsmedewerker in 2019 uit te gaan van de normering organisatie breed. Idealiter wordt 
deze inzetbaarheid van de pedagogisch coach/ beleidsmedewerker aan jaardoelen en een 
opleidingsplan. 
 
De wettelijke minimale inzet van de pedagogisch coach/ beleidsmedewerker in 2019 is gebaseerd op 
het personeelsbestand per 31-12-2018. 
 
Vanaf 1 januari 2019 wordt er per kindercentrum minimaal 50 uur per jaar berekend voor 
ontwikkeling van pedagogisch beleid. Stichting Kinderdagverblijf De Regenboog heeft formeel 4 
geregistreerde kindcentra, te weten de dagopvang aan de Benningskamplaan, de BSO aan de 



Benningskamplaan, de dagopvang aan de Juffer en de BSO aan de Zienlaan. Omdat onze BSO’s een 
identiek beleid voeren en gebruik maken van dezelfde medewerkers, zal het aantal uren op een later 
moment worden besproken met de GGD. Vooralsnog administreren wij vier maal 50 uur voor 2019. 
 
Vanaf 1 januari 2019 wordt iedere pedagogisch medewerker jaarlijks gecoacht. Per fulltime 
formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. Per peildatum in 2018 is voor 
2019 uitgegaan van 16 FTE, dus minimaal 160 uur coaching in 2019. Jaarlijks wordt het aantal uur 
voor komend jaar bepaald naar aanleiding van het aantal FTE in dienst in december. Voor de 
medewerkers die beschikken over een nulurencontract, wordt het gemiddeld gewerkt aantal uren 
berekend op basis van de inzet in het laatste kwartaal van het jaar, dan wel het aantal uur dat wordt 
verwacht in te zetten in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. 
 
Een uren overzicht wordt bijgehouden. 
 
Het pedagogisch team bestaat uit de pedagogisch coach/ beleidsmedewerker, de hoofdleidster en de 
directeur-bestuurder. Op deze manier is coaching onderdeel van de jaarlijkse functionerings- en 
beoordelingscyclus. 
 
Omdat 2019 een formeel aanvangsjaar is, wordt het aantal uur per medewerker niet gelijkelijk 
verdeeld, maar naar behoefte ingezet, waarbij rekening wordt gehouden met het wettelijk minimum 
aantal uur per medewerker. Dit wordt bepaald door aan te vangen met het stellen van persoonlijke 
leerdoelen door de medewerkers, aangevuld met leerdoelen volgens het pedagogisch team. 
Vervolgens worden een aantal vastgestelde momenten door middel van video interactie 
geobserveerd en geëvalueerd, waarna coaching en opleiding wordt bepaald. Dit is de zogenaamde 
nulmeting. 
 


