Plan van aanpak en coaching uren voor de pedagogisch Coach

Binnen Kindercentrum Moeders Schoot BV is er sprake van twee functies. Namelijk de pedagogisch
beleidsmedewerker en de pedagogisch coach. De pedagogisch coach coacht de pedagogisch
medewerkers in hun pedagogisch didactisch handelen op de werkvloer. De pedagogisch
medewerkers krijgen hierdoor de mogelijkheid op zich verder te professionaliseren. Tevens te
mogen blijven groeien en zich verder te bekwamen om uiteindelijk het kind meer kansen en
mogelijkheden te bieden en mogelijk nog eerder in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften van het
kind. De pedagogisch beleidsmedewerker ondersteunt de pedagogisch coach in haar
werkzaamheden. Ze maakt het beleid en implementeert dit in de groepen en coacht samen met de
pedagogisch coach de pedagogisch medewerkers met betrekking tot het nieuwe beleid. Per 3
september 2019 zal de pedagogisch beleidsmedewerker de opleiding pedagogisch Coach volgen.
Wij willen ervoor zorgen dat de pedagogisch medewerkers gemotiveerd aan het werk kunnen. Om
de kwaliteit te garanderen en te optimaliseren gebruiken wij in de praktijk video interactie
begeleiding. De pedagogisch medewerkers worden tijdens hun dagelijks werk gefilmd en samen
wordt er teruggekeken naar de beelden. Er wordt vooral gekeken hoe je als pedagogisch
medewerker de positieve interactie momenten verder uit kunt bouwen.
Wij zullen onze ouders informeren over de pedagogisch coach via de nieuwsbrief. Wij zullen de
ouders verwijzen naar ons pedagogisch beleidsplan. In het beleid zal beschreven worden wat een
pedagogisch coach inhoud en wat haar taken zullen zijn. In de teamvergadering zullen wij de plan
van aanpak bespreken met onze pedagogisch medewerkers. Ieder van hun zal een kopie krijgen van
de plan van aanpak.

Overzicht Coaching uren
3 locaties
( 1 BSO en 2 KDV)

19 fte pedagogisch
medewerkers

3 locaties x 50 uur +
10 uur x 19 fte = 340
uren per jaar inzet
door pedagogisch
coach

BSO

•
•
•
•

Werken 3 pedagogisch medewerkers ( 2 fte )
Totaal 19 fte pedagogisch medewerkers BSO en KDV.
340 uren : 19 fte = afgerond 18 uur per jaar per fte BSO.
Totaal 36 uur per jaar (2 fte x 18 uur) voor 3 leidsters BSO

KDV

•
•
•
•

Werken 18 pedagogisch medewerkers ( 17 fte )
Totaal 19 fte pedagogisch medewerkers BSO en KDV.
340 uren : 19 fte = afgerond 18 uur per jaar per fte KDV.
Totaal 306 uur per jaar ( 17 fte x 18 uur) voor 18 leidsters KDV.
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BSO

Pedagogisch beleidsmedewerker
• 50 uur per jaar voor de totstandkoming en implementatie van
pedagogisch beleidsvoornemens.
Deze 50 uur wordt gebruikt voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KDV huisnummer
250 en 252

Bewaken van kwaliteit en signaleren van verbeter en knelpunten
Herzien pedagogisch beleidsplan en ouderbeleid
Herzien protocollen
Herzien en maken van groepsregels
Maken van protocollen
Herzien meldcode kindermishandeling
Herzien observatielijsten
Maken van ophaalroosters
Herzien schoonmaaklijsten
Teamvergaderingen inplannen en uitvoeren
Gesprek met oudercommissie
Opleidingsplan opstellen
Calamiteiten
Werven en selecteren van nieuw personeel

Pedagogisch beleidsmedewerker
• 50 uur per jaar per vestiging ( 50 uur + 50 uur = 100 uur ) voor de
totstandkoming en implementatie van pedagogisch
beleidsvoornemens.
Deze 100 uur wordt gebruikt voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewaken van kwaliteit en signaleren van verbeter en knelpunten
Herzien pedagogisch beleidsplan en ouderbeleid
Herzien protocollen
Maken van protocollen
Herzien meldcode kindermishandeling
Invullen en afsluiten van de KIJK observatie en registratie systeem
Herzien schoonmaaklijsten
Teamvergaderingen inplannen en uitvoeren
Gesprek met oudercommissie
Opleidingsplan opstellen
Calamiteiten
Werven en selecteren van nieuw personeel
Adviezen geven personeel
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Buitenschoolse opvang
Welke coaching
Meedraaien en Coaching
geven op de groep tijdens - het vrijspelen
- warm eten
-buiten spelen
-ophalen van kinderen
-overdracht naar ouders
-uitstapjes
-eten voorbereiden

Coaching gesprek en video
interactiebegeleiding (VIB)

Inhoud van de Coaching
Plan van aanpak
• Per leidster meekijken en
meedraaien
• Per leidster bespreken
• Feedback geven
• Tips en tops bespreken
• Leerdoelen bepalen en bespreken
• Reflecteren op hun handelen
• Werk instructies en eventueel
toegepaste protocollen
bespreken
• Signalen van knelpunten in de
werkzaamheden bespreken
• Complimenten geven
• De 6 interactievaardigheden
benoemen en bespreken
• Persoonlijke leerdoelen
benoemen en bespreken
• Video filmpjes bekijken en
bespreken.
• Bewustwording van eigen
handelingen
• Reflectie op eigen handelingen
• Tips en tops
• Complimenten geven
Totaal Coaching uren BSO
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frequentie Totaal
uren
1 keer per 19 uren
maand
1 uur

1 keer per
maand 1
uur

19 uren

38 uren
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Kinderdagverblijf
Welke Coaching
Meedraaien en Coaching
geven op de baby en
peutergroepen tijdens
- het vrijspelen
- eten
-buiten spelen
-kringactiviteit
-overdracht naar ouders
-uitstapjes
-persoonlijke verzorging
van de kinderen
-naar en uit bed halen
-wenperiode van een kind

Kind volg systeem KIJK

Inhoud van de Coaching
Plan van aanpak
• Per leidster meekijken en
meedraaien
• Per leidster bespreken
• Feedback geven
• Tips en tops bespreken
• Leerdoelen bepalen en bespreken
• Reflecteren op hun handelen
• Werk instructies en eventueel
toegepaste protocollen
bespreken
• Signalen van knelpunten in de
werkzaamheden bespreken
• Complimenten geven
•
•
•

Coaching gesprek en video
interactiebeeldvorming
(VIB)

•
•
•
•
•
•
•

Individueel invullen en bespreken
van KIJK
Coaching geven waar zij in
kunnen groeien
Hoe observeer je en waar let je
op?
De 6 interactievaardigheden
benoemen en bespreken
Persoonlijke leerdoelen
benoemen en bespreken
Video filmpjes bekijken en
bespreken.
Bewustwording van eigen
handelingen
Reflectie op eigen handelingen
Tips en tops
Complimenten geven
Totaal Coaching uren KDV
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frequentie Totaal
uren
1 keer per 180 uren
maand
1 uur

3 keer per
jaar 1 uur

50 uren

4 keer
per jaar
1 uur

70 uren

300 uren
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