
 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de Wet innovatie en kwaliteit 
kinderopvang. In de komende jaren volgt er nog een aantal aanvullende maatregelen. Zo 
geldt vanaf 1 januari 2019 de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 
De kwalificatie-eisen voor deze functie zijn verder uitgewerkt in de cao Kinderopvang en 
de cao Sociaal werk. Wat houdt de rol van pedagogisch beleidsmedewerker in? En hoe 
kunt u invulling geven aan deze functie?  

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Een pedagogisch 
beleidsmedewerker coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. 
Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van 
pedagogisch beleid. Wat houdt de rol van pedagogisch beleidsmedewerker precies in? 

Pedagogisch beleid 

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch 
beleid kan breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid omvatten 
dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker 
een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat 
iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie. 

Coaching 

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker 
als coach 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.   
Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook tijdelijke en flexibele 
medewerkers. 

Aantal uren inzet 

Op 1 januari van elk jaar stelt de kinderopvangondernemer vast, hoeveel uur inzet vereist is 
voor zowel de beleidsvorming als de coaching. De ondernemer bepaalt de verdeling van de 
uren over de vestigingen. Elke pedagogisch medewerker krijgt coaching. Dit wordt schriftelijk 
vastgelegd. 

Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is 
afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, 
volgens de volgende rekenregel: 
(50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers). 
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Het aantal kindercentra is daarmee bepalend voor het minimaal aantal uur dat ingezet wordt 
op de formulering en invoering van pedagogische beleidsvoornemens. Het aantal fte 
pedagogisch medewerkers bepaalt het minimaal aantal uur coaching die de medewerkers bij 
hun werkzaamheden krijgt. 

De ondernemer kan het totaal aantal uren minimale inzet niet vrij verdelen over de twee 
verschillende activiteiten (beleidsactiviteiten en coaching). 

Binnen de verschillende activiteiten kan dat wél. 

Wanneer de ondernemer meer dan één kindercentrum heeft, kan hij of zij jaarlijks zelf 
bepalen hoe het minimaal aantal uren wordt verdeeld over de verschillende kindercentra. Dit 
biedt ruimte voor maatwerk om bijvoorbeeld extra aandacht te kunnen besteden aan een 
bepaald kindercentrum. Of om de uren centraal in te zetten voor pedagogisch beleid waar elk 
kindercentrum van profiteert. 

De ondernemer mag tevens jaarlijks zelf bepalen hoe de coaching uren ingezet worden. Het 
aantal uur hoeft niet voor iedere medewerker hetzelfde zijn of naar rato van de omvang van 
het dienstverband. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat elke pedagogisch medewerker 
jaarlijks coaching ontvangt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Berekening en verdeling beleidsuren kinderopvang onder de pannen 2020 

Kinderopvang Onder de Pannen beschikt over 4 unieke LRK nummers. 

Berekening: 4 x 50 = 200 uur 

Verdeling: 

BSO  (Springplank) 20 uur 

onderwerp betrokkenen Planning  

Evalueren beleidsplan  Beleidsmedewerker directie Augustus 2020 

Groepsobservatie m.b.t. beleid  Beleidsmedewerker beroepskrachten  Augustus 2020 

Evaluatie omtrent praktische 
uitvoerbaarheid en eventuele 
hindernissen.   

Beleidsmedewerker Beroepskrachten  Augustus 2020 

Aanpassing beleidsplan aan de 
hand van uitkomst evaluatie en 
opstellen plan van aanpak  

Beleidsmedewerker  en directie  Augustus 2020 

Uitreiking nieuwe versie aan 
beroepskrachten en 
oudercommissie en ouders  

Beleidsmedewerker en directie  September 2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

BSO (Hertog van Brabant) 40 uur 

onderwerp betrokkenen Planning  

Evalueren beleidsplan  Beleidsmedewerker directie Augustus 2020 

Groepsobservatie m.b.t. beleid  Beleidsmedewerker 
beroepskrachten  

Augustus 2020 

Evaluatie omtrent praktische 
uitvoerbaarheid en eventuele 
hindernissen.   

Beleidsmedewerker 
Beroepskrachten  

Augustus 2020 

Aanpassing beleidsplan aan de 
hand van uitkomst evaluatie en 
opstellen plan van aanpak  

Beleidsmedewerker  en directie  Augustus 2020 

Uitreiking nieuwe versie aan 
beroepskrachten en 
oudercommissie en ouders  

Beleidsmedewerker en directie  September 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dagopvang De Bijtjes  40 uur 

onderwerp betrokkenen Planning  

Evalueren beleidsplan  Beleidsmedewerker directie September  2020 

Groepsobservatie m.b.t. beleid  Beleidsmedewerker 
beroepskrachten  

September 

2020 

Evaluatie omtrent praktische 
uitvoerbaarheid en eventuele 
hindernissen.   

Beleidsmedewerker 
Beroepskrachten  

September 2020 

Aanpassing beleidsplan aan de 
hand van uitkomst evaluatie en 
opstellen plan van aanpak  

Beleidsmedewerker  en directie  September 2020 

Uitreiking nieuwe versie aan 
beroepskrachten en 
oudercommissie en ouders  

Beleidsmedewerker en directie  Oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dagopvang Onder de Pannen (hoofdlocatie) 100 uur 

onderwerp betrokkenen Planning  

Evalueren beleidsplan  Beleidsmedewerker directie Oktober 2020 

Groepsobservatie m.b.t. beleid  Beleidsmedewerker 
beroepskrachten  

Oktober 

2020 

Evaluatie omtrent praktische 
uitvoerbaarheid en eventuele 
hindernissen.   

Beleidsmedewerker 
Beroepskrachten  

Oktober 2020 

Aanpassing beleidsplan aan de 
hand van uitkomst evaluatie 
en opstellen plan van aanpak  

Beleidsmedewerker  en directie  November 2020 

Uitreiking nieuwe versie aan 
beroepskrachten en 
oudercommissie en ouders  

Beleidsmedewerker en directie  November 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Berekening en verdeling coach uren: 

15 fte x 10 uur = 150 uur 

onderwerp betrokkenen planning Ingeschatte Tijd  opmerking 

Individuele 
coaching  

Beroepskrachten 
individueel  

Maart 2020 
oktober 2020 
 

24 uur 
24 uur 

Min 1 uur per 
beroepskracht. 
24 x 1=24 

Groep coaching  Beroepskrachten 
per groep  

Augustus 2020 15 uur BSO hertog 3  uur 
BSO spring 2 uur 
Bijtjes 2 uur 
Vlindertjes 2 uur 
Bloemetjes 2 uur 
Rupsjes 2 uur 
Piraatjes 2 uur 

Cursus werken 
met Babys  

Beroepskrachten 
babygroepen  

April 2020 12 uur 4 
beroepskrachten 
4x3 uur = 12 uur 

Cursus 
kleurenprofiel / 
motivatie  

Alle 
beroepskrachten  

Januari 2020 72 uur 24 
beroepskrachten 
x 3 uur = 72 uur 

Cursus BSO 
magie van de 
BSO 

Beroepskrachten 
bso 

Juni 2020 64 uur 8 
beroepskrachten 
x 2 x 4 uur = 64 
uur 

 


