
  

  Beleid Pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches  

  

Sinds 1 januari 2019 zijn er bij Bzzzonder pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches. 
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van Bzzzonder en het coachen 
van pedagogisch medewerkers om het beleid toe te passen.  

  

Inhoud van de functie Pedagogisch Beleidsmedewerker  

De pedagogisch beleidsmedewerkers dragen zorg voor het bewaken en implementeren van 
beleid. Ze zorgen ervoor dat iedere medewerker volgens dezelfde pedagogische visie werkt 
en het beleid op iedere locatie wordt nagestreefd. Om dit doel te bereiken werken ze samen 
met de pedagogisch coaches.  

  

Inhoud van de functie Pedagogisch Coach  

De pedagogisch coaches dragen bij aan het pedagogisch beleid. Ze ondersteunen de 
medewerkers op de groep in hun werk. Zo zorgen we ervoor dat we ons pedagogisch 
beleid waarborgen.  

  

De pedagogisch coach is verantwoordelijk voor het verbeteren van de pedagogische 
kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch 
medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse 
praktijkwerkzaamheden. Uiteraard beschikken onze pedagogisch coaches over een 
passende opleiding. Aan iedere locatie is een pedagogisch coach gekoppeld.  

  

BKR  

Als de pedagogisch coach werkzaamheden als een pedagogisch medewerker verricht, telt 
de functie wel mee in de BKR. Denk hierbij aan taken zoals het verzorgen, opvoeden en 
bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch coach kan op deze manier 
voorbeelden, tips en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden geven.  

  

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach telt niet mee voor de BKR als hij of zij op de 
groep aanwezig is en coacht vanuit bijvoorbeeld een observerende rol. Dit geldt ook 
wanneer de coaching buiten de groep plaats vindt.  

  

Praktische invulling  

Bzzzonder berekent jaarlijks het minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers en coaches ingezet moeten worden. Dit leggen we schriftelijk vast, 
zodat het voor medewerkers en ouders inzichtelijk is. Iedere pedagogisch medewerker 
ontvangt jaarlijks coaching, ook tijdelijke en flexibele medewerkers. De pedagogisch 
beleidsmedewerkers/coaches, die ook als pedagogisch medewerker op de groep staan, 
worden zelf ook gecoacht.  

  

Hoeveel uur Bzzzonder de pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches minimaal inzet, is 
afhankelijk van het aantal fte. Jaarlijks maken wij de rekensom.  

  

Bij Bzzzonder is de rekensom voor het minimaal aantal pedagogisch coach-uren in 2020 
als volgt: (50 uur x 34 locaties) + (10 uur x 132 fte) = 3020 uur.  
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In deze uren zit nog een splitsing tussen beleid en coachen. In 2020 wordt er minimaal 
1700 uur aan beleid besteed en 1320 uur aan het coaches van de pedagogisch 
medewerkers.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Kostenplaats Aantal fte Aantal kindercentra Uren beleid p/j uren coaching p/j uren beleid p/w uren coaching p/w

Nieuwleusen 1,27 2 100 13 2,17 0,28

Hoogeveen 13,48 2 100 135 2,17 2,93

Hoogeveen Zuid 2,28 2 100 23 2,17 0,50

6,52 3,72

Corlaer 16,59 2 100 166 2,17 3,61

Paasbos 4,56 2 100 46 2,17 1,00

t Woud 3,58 2 100 36 2,17 0,78

De Brink 2,06 2 100 21 2,17 0,46

Nijkerkerveen 0,82 2 100 9 2,17 0,20

Veller 1,20 1 50 12 1,09 0,26

11,96 6,30

Ede Bosrand 13,36 2 100 134 2,17 2,91

Ede Enka 2,25 1 50 23 1,09 0,50

3,26 3,41

KBC 31,07 2 100 311 2,17 6,76

KBC-Tiener 0,41 1 50 5 1,09 0,11

Laakboerderij 5,73 2 100 58 2,17 1,26

5,43 8,13

Hart v Vathorst 15,85 2 100 159 2,17 3,46

Veencampus 1,60 1 50 66 1,09 1,43

Kamers 0,41 1 50 5 1,09 0,11

3,26 3,57

Vermeerkwartier 9,72 2 100 98 2,17 2,13

Dorrestein 1,97 1 50 20 1,09 0,43

3,26 2,57

Nieuwland 3,36 2 100 34 2,17 0,74

Totaal 129,97 33 1600 1308 35,87 28,43

Irene 6,52 3,72 10,24 10

Joline 11,96 6,30 18,26 20

Maroussia/Bernadet 5,43 8,13 13,57 16

Gerpaula 11,96 10,28 22,24 20

64,30 66
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