
Pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker binnen de SKH 

In de wet Kinderopvang is opgenomen dat iedere kinderopvangorganisatie een pedagogisch 
beleidsmedewerker en coach in dienst heeft. Bij de SKH is dat Alice de Beer.  

Doel van de functie is: Het coachen van pedagogisch medewerkers vanuit het pedagogisch 
beleid ten behoeve van het (mede) verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden. 
 
In de praktijk van de SKH kan de pedagogisch coach op verschillende niveaus kan worden 
ingezet: 

• voor begeleiding/ondersteuning van een individuele pedagogisch medewerker die 
vragen heeft rond zijn/haar aanpak van een individueel kind of een groep 

• voor begeleiding/ondersteuning van een team van pedagogisch medewerkers, die 
vragen hebben rond de begeleiding van een individueel kind of van de groep 

• op stichtings-breed niveau voor de implementatie van nieuw beleid op pedagogisch 
gebied en begeleiding of ondersteuning m.b.t. stichtings-breed gewenste 
veranderingen. 

Toerekening uren coaching en beleidsvorming/ondersteuning implementatie beleid 
De SKH houdt het landelijke rekenmodel aan, https://1ratio.nl/rpb/#/, voor het 
berekenen van de hoeveel wettelijk minimaal verplichte uren aan pedagogisch 
beleidsmedewerker welke moet worden ingezet in de kinderopvang.  De SKH komt voor het 
jaar 2020 uit op 1043 uren per jaar.  
De berekening is als volgt (50 x 13 locaties)  + (10 uur x  39,27*  (FTE))  = 650 (beleidsuren) 
+ 393 (coaching-uren) = 1043 uur per jaar. Per locatie is de verdeling als volgt: 

Locatie  Toegerekend aantal uren 
coaching 2020 

Toegerekend aantal uren 
beleidsvorming 2020 

KDV Brabbel 120 uur 90 

KDV Dribbel 90 uur 80 

BSO Tovenaar en 
BSO Merlijn 

37 uur 30 

BSO Mikmak 20 uur 10 

BSO Heksenketel  10 uur 10 

BSO Drakenland 6 uur 20 

BSO Bibelebontse 
Borg 

25 uur 20 

BSO op Stelten 20 uur 20 

BSO Simsalabrink 7 uur 10 

BSO Peter Pan 12,5 uur 20 

Reuze BSO  15 uur 30 

BSO Erasmusheem 8 uur 20 

TSO 10 uur  

Centrale uren  300 

Totaal 395,5 uur 650 uur 

   

 
Binnen de SKH is de pedagogisch coach aangesteld met een dienstverband van 19 uur per 
week ten behoeve van pedagogisch coach taken en 13 uur per week als medewerker 
kwaliteit, waarbinnen ook de pedagogische beleidsontwikkeling wordt vormgegeven. De 
SKH voldoet daarmee ruimschoots aan haar verplichtingen. Dit is een bewuste keuze 
aangezien zij de pedagogische kwaliteit invloedrijk vindt op de dienstverlening.   

https://1ratio.nl/rpb/#/


De pedagogisch coach registreert hoeveel uren ze aan welke activiteit binnen haar functie 
heeft besteed, zodat de besteding van de uren ook inzichtelijk is en verantwoord kan 
worden. Verantwoording vindt eveneens plaats middels een geschreven werkplan (voor 
aanvang van het jaar) en door de opmaak van een jaarverslag aan het einde van het jaar. 
Beide worden door de pedagogisch coach opgemaakt. Deze is ook voor u als ouders 
opvraagbaar bij Alice de Beer a.debeer@kinderopvangharen.nl 
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