
 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach in kindercentrum De Jonge Wereld 

Algemeen 

(Uit IKK en veranderingenindekinderopvang.nl en CAO)  

Taak van de pedagogisch beleidsmedewerker : 

- Totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens. Niet alleen het 

pedagogisch beleid maar al het beleid op het gebied van de pedagogische praktijk 

- Spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. 

 

Taak van de pedagogisch coach : 

- Coachen van medewerkers bij hun werkzaamheden (de kwaliteit van de dienstverlening) en 

hun professionele ontwikkeling. 

Alle pedagogisch medewerkers ontvangen jaarlijks pedagogisch coaching. 
Het aantal coachingsuren per pedagogisch medewerker is maatwerk. 
 

 

Binnen De Jonge Wereld 

 
Kindercentrum De Jonge Wereld omvat één kinderdagverblijf en drie BSO’s : de ActiviteitenBSO, de 

SportBSO en de OutdoorBSO. 

Per locatie dient er een pedagogisch beleidsmedewerker te zijn voor minimaal 50 uur per jaar. 

Voor De Jonge Wereld is dit 4 x 50 uur = 200 uur per jaar.  

Het aantal fte’s is 15,5. Per fte dient er minimaal 10 uur coaching per jaar plaats te vinden. 

Voor De Jonge Wereld is dit 155 uur per jaar. 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach van De Jonge Wereld is in dienst voor 8 uur per week. 

 

Op het kinderdagverblijf (3 teams) en de activiteitenBSO (1 team), is het pedagogisch overleg per 

team. Er zijn pedagogisch medewerkers die zowel op de SportBSO als op de OutdoorBSO werken. 

Daarom is dit één team wat betreft het pedagogisch overleg. 

Er is 2 x per jaar een pedagogisch overleg. De pedagogisch medewerkers worden voor de punten uit 

het pedagogisch overleg, gecoacht. Hiervoor is de coach aanwezig op de groep. 

Daarnaast begeleidt de coach bij de uitvoer van het mentorschap, het pedagogisch beleid en 

cursussen. En op aanvraag. 

 

 

 



 

 

 
Pedagogisch beleidsmedewerker binnen De Jonge Wereld : 

 

- Up to date houden van het pedagogisch beleid (van kdv en bso’s) 

- Up to date houden van het kwaliteitshandboek van De Jonge Wereld met de beleidsstukken 

- Aanspreekpunt voor pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van het pedagogisch beleid 

- Begeleiden van pedagogisch medewerkers bij scholing (taalniveau 3 F, werken met baby’s) 

- Contact met oudercommissie over pedagogisch beleid 

- Deelname werkgroep VVE bij de gemeente 

- Bijhouden van landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Wet Kinderopvang, scholing, 

bijeenkomsten 

 

Pedagogisch coach binnen De Jonge Wereld : 

 

Speerpunten van coachen in 2020 : 

- Het mentorschap 

Elk kind heeft een mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders voor o.a. de 

ontwikkeling en het welbevinden van het kind.  

Alle pedagogisch medewerkers hebben hiervoor een cursus gevolgd. 

Coaching : Hoe geef jij vorm aan het mentorschap ? En hoe verloopt dat ? 

 

- Pedagogisch overleg (2 x per jaar) 

Hierin wordt, per team, de kinderen en het werk besproken. 

Coaching : Het vervolg na het pedagogisch overleg. Hoe gaat het nu ?  

 

- Begeleiden bij de uitvoering van het babybeleid, de vier klantbeloftes, het pedagogisch 

beleid en het implementeren van Boekstart. 

 

 

 


