
 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

 

Sinds 1 januari 2019 is de functie pedagogisch beleidsmedewerker een verplichting binnen de 
kinderopvang/wet IKK. Deze functie bestaat uit de volgende taken: 

• De totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens. (Minimaal 50 u 
per LRK-registratie per jaar, zie ‘Pedagogisch beleidsmedewerker IKK’ onderstaande tabel).  

• Het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden. (Minimaal 10 u 
per FTE per jaar, zie ‘Coaching IKK’ in onderstaande tabel).  

Vanaf 1 januari 2022 is daar een derde taak bij gekomen: 
• De verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie (VE). Dit betreft de totstandkoming 

en implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot voorschoolse educatie èn 
coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. (in totaal minimaal 10 u per VE 
geïndiceerd kind per jaar, zie ‘pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE’ in onderstaande 
tabel).  

Er worden geen eisen gesteld aan de verdeling van de VE-uren over coaching en beleid. Binnen Tabijn 
is voor 2022 gekozen voor een verdeling van ongeveer 80% coaching en 20% beleidsontwikkeling. Dit 
omdat de coaching zich directer richt op kwaliteitsverbetering van de voorschoolse educatie op de 
groepen en daar op dit moment veel behoefte aan is. Tegelijk is (in mindere mate) tijd nodig voor 
beleidstaken zoals het herschrijven van de werkwijze vve in het beleid en overleg met gemeentes.  
 
Bij Tabijn zijn bovenstaande taken verdeeld over twee verschillende functies; namelijk een 
pedagogisch beleidsmedewerker (32 uur per week) en een pedagogisch coach (16 uur per week). 
In onderstaande tabel is te zien hoeveel uur de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
bij Tabijn minimaal bedraagt. De urenopbouw per locatie staat beschreven in de tabellen in de 
bijlage.  
 
Wit = uren pedagogisch beleidsmedewerker 
Groen = uren pedagogisch coach 
 

Omschrijving Aantal uren per jaar 

Pedagogisch beleidsmedewerker IKK (50 uur x 21 locaties) 1.050 

Coaching IKK (10 uur x 53,8 fte) 538 

Totaal aantal uren pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE 400 

- Pedagogisch beleidsmedewerker VE (20%) 80 

- Pedagogisch coach VE (80%) 320 

 

 

 

 



Pedagogisch beleidsmedewerker 

Het primaire aandachtsgebied van de beleidsmedewerker is de kwaliteit van de kinderopvang van 

Tabijn. De beleidsmedewerker richt zich op het ontwikkelen en monitoren van het (pedagogisch) 

beleid en ondersteunt bij het vertalen van de (pedagogische) beleidsvoornemens naar de concrete 

werkpraktijk. De beleidsmedewerker vormt een verbindende schakel tussen onderwijs en 

kinderopvang en draagt bij aan een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Verder geeft de 

beleidsmedewerker advies aan het management van de organisatie en de directeuren en 

coördinatoren van de kindcentra, over de vormgeving en uitvoering van het pedagogisch beleid. Tot 

slot zorgt de beleidsmedewerker voor kennisoverdracht, over de ontwikkeling van kinderen en het 

beleid in de vorm van bijeenkomsten, trainingen en workshops aan medewerkers.  

Tabijn heeft ervoor gekozen om de uren van de pedagogisch beleidsmedewerker naar behoefte over 

de locaties te verdelen. Uitzondering hierop zijn de locaties BSO Kornak, BTU en Kornak Sport, omdat 

dit de enige locaties die (vooralsnog) onder stichting Tabijn vallen. De overige locaties vallen onder 

de Tabijn Opvang B.V. De drie bso-locaties van Kornak zullen daarom de vereiste 150 uren 

beleidsondersteuning per jaar ontvangen. 

Betreft de uren ten behoeve van de kwaliteit van de voorschoolse educatie, zal de pedagogisch 

beleidsmedewerker zich richten onder andere richten op het evalueren van het beleid omtrent 

voorschoolse educatie, het adviseren van directeuren op dit gebied en overleg met gemeentes.  

 

Pedagogisch coach 

De pedagogisch coach van Tabijn richt zich op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de 

kindcentra en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Binnen Tabijn richt 

de coaching van pedagogisch medewerkers zich op de interactievaardigheden zoals geformuleerd 

door het NCKO; 

• Sensitieve responsiviteit 

• Respect voor de autonomie 

• Structureren en leidinggeven 

• Praten en uitleggen 

• Ontwikkeling stimuleren 

• Begeleiden van onderlinge interacties 

De coaching wordt ingezet om pedagogisch medewerkers bewust te maken van hun pedagogisch 

handelen en waar nodig te verbeteren. De coach bespreekt met teams of individuele medewerkers 

aan welke specifieke interactievaardigheden gewerkt kan worden. Tabijn heeft ervoor gekozen om 

de coaching naar behoefte over de locaties te verdelen, met inachtneming dat alle locaties en 

medewerkers coaching ontvangen. Uitzondering hierop zijn de locaties BSO Kornak, BTU en Kornak 

Sport, omdat dit de enige locaties die (vooralsnog) onder stichting Tabijn vallen. De overige locaties 

vallen onder de Tabijn Opvang B.V.  

De coaching wordt verdeeld in blokken van een aantal weken over het jaar te verdelen. De 

pedagogisch coach is langere tijd achter elkaar op één locatie aanwezig wat het makkelijker maakt 

om in te spelen op de vraag en behoefte van de directeur en pedagogisch medewerkers van de 

locatie. Door langer op één locatie aanwezig te zijn zorgt dit voor versterking van de band tussen 

coach en pedagogisch medewerkers, wordt de coachingsvraag verheldert waardoor gerichter 

gecoacht kan worden. Dit heeft als doel het versterken van de pedagogische kwaliteit.  



Betreft de uren ten behoeve van de kwaliteit van de voorschoolse educatie, zal de coaching zich 

onder andere richten op het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, het 

stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, het volgen van de ontwikkeling en het hierop 

afstemmen van het aanbod.  

 

 

  



Bijlage 1 

Aantal fte per locatie (peildatum 1-1-2022) 

Naam locatie Aantal fte  Aantal benodigde uren 

POV Baken (De Optimist)  1,8897  

BSO Baken (De Kapitein) 0,6700  

BSO Bareel  6,1246  

BSO Branding  1,3555  

POV Branding (per 1-1-2022)    

BSO Helmgras en Helmgras Sport 3,9000  

POV Kornak 2,5000  

BSO Kornak, BTU en Kornak Sport* 8,3820  

POV Leonardus (De Eekhoorns)     

BSO Leonardus (De Boomhut)  5,7390  

BSO Mozaïek  2,6494  

POV Mozaïek peuter  0,7637  

BSO Otterkolken  5,4166  

BSO Paulusburcht  2,2385  

POV Paulusburcht  1,2315  

BSO Visser ‘t Hooft  2,8441  

POV Rinket  1,3337  

POV Vlinder  1,2225  

BSO Flexpool 1,8800  

Totaal 538  

 

* De locaties BSO Kornak, BTU en Kornak Sport zijn de enige locaties die (vooralsnog) onder stichting 

Tabijn vallen. De overige locaties vallen onder de Tabijn Opvang B.V. Omdat het aantal benodigde 

uren per houder moet worden berekend, zal het aantal uren zoals aangegeven in deze tabel ook het 

daadwerkelijke aantal uren zijn dat deze locatie coaching ontvangt. Voor de overige locaties geldt dat 

de uren flexibel worden ingezet over locaties naar behoefte.  

 



Aantal geplaatste VVE-kinderen per VVE-locatie (peildatum 01-01-2022)  
 

Naam VVE-locatie Aantal geplaatste VVE 
kinderen +/- 

Aantal benodigde 
uren 

De Optimist (Het Baken) 3 30 

De Branding (De Branding) 1 10 

De Eekhoorns (St. Leonardus) 4 40 

Het Parapluutje (Het Mozaïek) 3 30 

De Blokkendoos (Het Rinket) 15 150 

Het Rupsje (De Vlinder) 14 140 

   

Totaal  40 400 

80% coaching: 320 

20% beleidstaken: 80 

 

 

 


