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1. De wet IKK (Innovatie kwaliteit kinderopvang):  
De Wet IKK zorgt voor verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De 

kwaliteitseisen van deze wet zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, 

veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak. 

Kwalitatief goede opvang valt of staat met goede medewerkers. Ontwikkelingsgericht werken met 

kinderen vraagt veel kennis en vaardigheden van jou en jouw collega’s. Daarom zijn in het akkoord 

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang afspraken gemaakt over extra eisen aan scholing van 

pedagogisch medewerkers en ondersteuning bij hun werk. Deze eisen zijn: 

• Minimum taalniveau 3f. 

• Eisen aan inzet vrijwilligers en stagiaires. 

• Opleidingsplan volgen zoals Oog voor interactie en werken met baby’s. 

• Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de pedagogisch medewerkers bij de 

dagelijkse werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. 

2. Wat is de rol van een beleidsmedewerker/coach 
Pedagogisch beleidsmedewerker biedt Ondersteuning bij: 

• Pedagogisch medewerkers bewust maken van hun handelen (niet handelen op 

automatisch piloot). 

• De kwaliteit van pedagogisch medewerkers bewaken: kennis, inzicht, vaardigheden, 

houding en communicatie. 

• De persoonlijke ontwikkeling van pedagogisch medewerkers in de gaten houden. 

• De kwaliteit op de werkvloer bewaken: Wordt er gewerkt in overeenstemming met het 

beleidsplan en de protocollen? Wordt er gedaan wat er gedaan moet worden, en wordt 

het goed gedaan. 

2.1 Dit gaan we doen door: 
• Gesprekken te voeren met pedagogisch medewerkers. 

• Observeren en filmen. 

• Controles uitvoeren. 

• Pedagogisch medewerkers houden hun ontwikkeling bij. 

• Rapporteren naar leidinggevende/ directie. 

3. Coachen 
• De coach bij kinderopvang Zonnepret behandeld problemen m.b.t persoonlijke 

ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. 

• De coachvraag begint altijd met: 

o Ik wil leren…………. 

o Ik heb moeite met…………. 

• De coach lost geen problemen op die door een ander worden veroorzaakt. 

• De coach ondersteunt en maakt bewust. Hij/zij maakt je bewust van: 

o Je kwaliteiten (in je kracht zetten). 

o Subjectieve gedachten omzetten in objectief denken. 

o Voor- en nadelen van het wel of niet oplossen van een probleem. 

o Stuurt je aan om stappen te ondernemen en een stappenplan op te stellen. 

o Zet je aan het denken om een oplossing te vinden. 
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3.1 Wat doet de coach tijdens gesprekken: 
• De coach luistert, vat samen en vraagt door (LSD-methode). 

• Vraagt door om verdieping en verduidelijking van het probleem te krijgen. 

• Opent deuren: gevoelsdeur, behoeftedeur, denkdeur en doe deur 

o Gevoelsdeur: vraagt om je gevoelens 

o Behoeftedeur: wat zijn jouw behoeftes? Wat wil je bereiken? 

o Denkdeur: vraagt naar welke stappen je gaat ondernemen? 

o Doe deur: uitvoeren van het stappenplan, oplossingen vinden, successen vieren en 

rapporteren. 

• De coach volgt je in de stappen die je neemt, ondersteunt je en stuurt bij. 

• De inhoud van de gesprekken is geheim, maar de tijdbesteding, doelstelling en resultaten 

van coaching zijn niet geheim en de coach communiceert dat duidelijk met de 

medewerker en leidinggevende. 

• PM’ers moeten zelf rapporteren naar de leidinggevende en coach over de vorderingen 

van de gesprekken, zodat ze zelf kunnen bepalen wat er wel of niet gerapporteerd wordt 

naar de leidinggevende. 

• Coach gesprekken zijn niet vrijblijvend. Als je begint met een coachtraject, dan ben je 

verplicht om het traject tot het einde te volgen. 

• Coach gesprekken kunnen ontstaan door dat de PM’er zelf aangeeft dat ie een probleem 

heeft (PM’er is dan zelf de opdrachtgever), of door de leidinggevende (dan is de 

leidinggevende de opdrachtgever).  

3.2 Wat doet een coach niet: 
• Een coach geeft geen Kant en klare oplossingen. (De PM’er moet zelf oplossingen 

bedenken) 

• Een coach heeft geen toverstaf. 

3.3 Medewerking 
Het inzetten van een beleidsmedewerker/coach is verplicht vanuit IKK wet. Vanaf 2019 moet elke 

kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach hebben. 

Ieder medewerker dient medewerking te verlenen. Bij verzuim, wordt dit gerapporteerd aan de 

leidinggevende/directie en dat wordt meegenomen in de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. De leidinggevende/directie kan maatregelen nemen als een medewerker 

niet meewerkt aan coaching. 

3.4 Inzet coachen  
“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” 

(Het ministerie van SZW, 2019). 
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3.4.1 Coachen wordt bij Kinderopvang Zonnepret ingezet op de volgende manieren: 

• Coach gesprekken worden gevoerd op verzoek van de medewerker zelf of de 

leidinggevende (opdrachtgever). 

o Elk coachingstraject bevat een intakegesprek, tussenevaluatie en eindevaluatie. 

o Het aantal sessies hangt af van de problematiek en de tijd die de medewerker nodig 

heeft om aan zijn problematiek te werken.  

o Bij elk coachingstraject wordt door de medewerker een rapport geschreven over de 

doelstelling en de behaalde resultaten. De medewerker rapporteert naar de coach 

en opdrachtgever. 

• De medewerker observeren op de werkvloer en daarna een gesprek voeren. Dit kan 

direct na de observatie, als de medewerker beschikbaar is, maar dat hoeft niet. Wanneer 

de medewerker niet van de groep weg kan, wordt er een afspraak gemaakt om het op 

een ander tijdstip te bespreken. 

• Beeldopnames maken en die achteraf met de medewerker bespreken. 

• Coach on- the- job: Met feedback en spiegelen van gedrag maakt de coach de 

medewerker bewust van zijn/haar gedrag en handelen. 

3.4.2 Plan van aanpak 

Om van het coachen een succes te maken, willen wij de pedagogisch medewerker activeren om zelf 

verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar leerproces. De coach pakt dit als volgt aan: 

• De coach spreekt duidelijke en haalbare doelen en opbrengsten af met opdrachtgever en 

pedagogisch medewerker. 

• De coach kiest voor een resultaatgerichte aanpak met een duidelijke relatie naar de 

werksituatie van de pedagogisch medewerker. 

• De coach stelt de pedagogisch medewerker zelf verantwoordelijk voor afspraken en het 

vastleggen van deze afspraken. 

• De coach geeft Praktijkopdrachten als onderdeel van een coachingstraject. 

3.4.2 Wie krijgt coaching? Wat doen wij als de coaching stagneert 

• Elke pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching. 

• Pedagogisch medewerkers krijgen coaching naar mate ze dat nodig hebben. De een krijgt 

meer coaching dan de ander (maatwerk). 

De ondernemer mag jaarlijks zelf bepalen hoe de coaching uren worden ingezet. 

Hierbij geldt wel de voorwaarde dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks 

coaching ontvangt. De verdeling van de coaching uren over de kindercentra dient 

schriftelijk vastgelegd te worden, zodat deze inzichtelijk is voor pedagogisch 

medewerkers en ouders (Het ministerie van SZW, 2019).  

• Pedagogisch medewerkers dienen inzet en groei te laten zien tijdens en na coaching. 

Daarom is het van belang om afspraken te maken met de medewerker om ervoor te 

zorgen dat duidelijk is, dat coachen wel vrijwillig kan zijn, maar niet vrijblijvend 

(medewerker is opdrachtgever). 

• Wanneer er geen klik wordt geconstateerd tussen de coach en de medewerker, wordt 

dat met de leidinggevende (opdrachtgever) en de coach gecommuniceerd. 
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• Pedagogisch medewerkers die niet meewerken om gecoacht te worden, zullen een 

functionering/beoordelingsgesprek krijgen en daar zijn er sancties aan verbonden. Het 

kan leiden tot ontslag aanvragen als er blijkt dat medewerker niet coachbaar is. 

3.5 Minimale uren inzet  
Kinderopvang Zonnepret werkt volgens de regeling uit de brochure pedagogisch beleidsmedewerker 

van het ministerie van SZW zoals hieronder vermeld, echter indien noodzakelijk kan de directie 

besluiten om het aantal hieronder vermelde uren te verhogen: 

De pedagogisch beleidsmedewerker wordt vanaf 2019 een verplicht aantal minimum uren ingezet. 

Om de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen is de volgende rekenregel 

toegepast: 

(50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). In deze 

berekening van de jaarlijkse ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker(s) dient de 

ondernemer uit te gaan van 50 uur per uniek LRK-nummer. 

3.6 Berekening uren Zonnepret Beleidsmedewerker/coach 
Kinderopvang Zonnepret heeft 3 unieke LRK-nummers en 4 medewerkers en 1 stagiaire met een 

totaal aantal contracturen op de groep (peildatum 1-1-2023).  Deze uren zijn aan verandering 

onderhevig, afhankelijk van het daadwerkelijke aantal FTE.  

Hieronder is een overzicht van de uren per locatie inclusief de berekening: 

Overzicht uren 2023 

 Aantal 
medewerkers 

Aantal 
fte 

Coachen Beleidsmedewerker Berekening 

KDV 
Rolklaverpad 

3+1  
2,3 fte 

 
23 uur 

50 uur per LRK 50+50+2,3 fte x 10 = 
123uur per jaar.  

KDV 
distelweg 

0 50 uur per LRK 

BSO 2 +1 1,6 fte 16uur 50 uur per LRK 50+1,6 fte x 10 = 66 
uur per jaar 

Totaal 5*  39 uur 150 uur 189 uur per jaar 

 
Peildatum 1-1-2023. ; *) enkele medewerkers werken op zowel KDV als BSO. 
 

Zonnepret heeft Raida Kamminga Rizkallah aangesteld als de beleidsmedewerker coach. Zij is een 

gekwalificeerde beleidsmedewerker/coach. Ze neemt al deze taken voor haar rekening voor het jaar 

2023.  

Pedagogisch beleidsmedewerkers die ook als pedagogisch medewerker op de groep staan, al dan 

niet als meewerkend coach, worden zelf ook gecoacht (Het ministerie van SZW, 2019). Omdat de 

beleidsmedewerker/coach ook op de groep staat, wordt voor de coaching van deze medewerker een 

externe coach ingezet. 
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Vaste regels die wij bij Kinderopvang Zonnepret in acht nemen: 

• De pedagogisch beleidsmedewerkers tellen mee in de BKR wanneer deze als 

meewerkend coach op de groep staan. Dit geldt uitsluitend voor de tijd dat de 

pedagogisch beleidsmedewerkers werkzaamheden verrichten als pedagogisch 

medewerker, dat wil zeggen het verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling 

van kinderen. De coaching uit zich dan, bijvoorbeeld, door het geven van voorbeelden, 

tips en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden (Het ministerie van SZW, 2019). 

• De pedagogisch beleidsmedewerkers tellen 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 plaatsvindt (Het ministerie van SZW, 2019). 

4. Valkuilen, Knelpunten en Dilemma’s.  
Hoe gaan wij bij Kinderopvang Zonnepret met dilemma’s en valkuilen? 

• De opdrachtgever is formeel degene met wie je afspraken maakt over tijdbesteding, 

doelstelling, resultaten en evaluatie van het coaching traject. Als de opdrachtgever een 

derde partij is, dan krijgt de coach dus een soort driehoekverhouding. De relaties in deze 

driehoek moeten helder en expliciet gemaakt worden. De valkuil in deze relatie is, als de 

coach in zee gaat met de opdrachtgever zonder open te zijn over de gewenste resultaten 

naar de pedagogisch medewerker, dan krijgt de coach de zwartepiet in de coachrelatie 

toegespeeld.  

• Transparant zijn: Er moet helderheid zijn tussen coach en pedagogisch medewerker over 

de afspraken die zijn gemaakt met de opdrachtgever over de doelstellingen, resultaten, 

rapportage en evaluatie. Openheid, eerlijkheid en helderheid over alle afspraken in deze 

driehoekverhouding is een basisvoorwaarde voor coaching. Bij onduidelijkheid moet de 

coach goed doorvragen over de gewenste resultaten. 

• Driehoekscontract maken: Met behulp van een driehoekscontract kunnen duidelijke 

afspraken gemaakt worden tussen de drie partijen. Zo worden verborgen agenda’s 

voorkomen. Doelen van de opdrachtgever, doelen van de coach en de doelen van de 

pedagogisch medewerker kunnen op elkaar worden afgestemd. 

• Vastlegging Rapportage: De coach vraagt de medewerker om zelf te rapporteren naar de 

opdrachtgever en de coach. Hij kan dan zelf bepalen wat hij wel of niet wil vertellen.  

• Verandering van doelstelling medewerker: Wanneer de coach tijdens de gesprekken 

ontdekt dat de pedagogisch medewerker niet gemotiveerd is om zijn gedrag te 

veranderen of er lijkt iets anders aan de hand te zijn dan in de eerste gesprekken ontdekt 

kon worden, confronteert de coach de pedagogisch medewerker met de bevindingen en 

vraagt om verheldering. Wanneer het duidelijk wordt wat de nieuwe doelstelling is van 

de pedagogisch medewerker, maakt de coach afspraken met de medewerker over wie dit 

rapporteert aan de opdrachtgever om de opdrachtgever op de hoogte te houden van de 

veranderde doelstelling. 

5. Privacy 
• Privacy issues worden besproken in het intakegesprek en de afspraken daarover worden 

vastgelegd in het coaching contract. 

• Pedagogisch medewerkers dienen een schriftelijke toestemming te geven voor het 

maken van beeldopnames t.b.v. de coaching. Deze opnames worden uiterlijk een half 



 

  Protocol Beleidsmedewerker – Coach 2023 
 

P
ag

in
a 
8

 

jaar na afloop van het coaching traject gewist, tenzij er gegronde redenen zijn om die 

langer te bewaren. 

• Er wordt zorgvuldig met de gegevens van de pedagogisch medewerkers 

 Omgegaan. Fysieke dossiers van medewerkers worden opgeslagen in archiefkasten die 

afgesloten worden. Rapporten worden alleen intern gebruikt (coach- medewerker- 

opdrachtgever) en worden nooit zonder toestemming van de medewerker aan derden 

verstrekt. 

• Pedagogisch medewerkers houden zelf hun ontwikkeling bij in een portfolio. Het 

portfolio blijft in het bezit van de medewerker. Daarin worden alle ontwikkelingen en 

verslagen van de medewerker verwerkt. De coach heeft inzagerecht in het portfolio. 

• Bewaartijd van de gegevens: Er is op grond van de AVG geen concrete bewaartermijn 

voor persoonsgegevens. Wij hebben een bewaartijd vastgesteld van 7 jaar. 6 maanden 

na uitdiensttreding worden alle gegevens betreffende coaching vernietigd 

(Autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

6. Vertrouwen opbouwen 
Vertrouwen is de basis voor elke relatie. Daarom dient de coach vertrouwen te winnen bij zowel de 

opdrachtgever als de medewerker. Vertrouwen bevordert open communicatie, gezonde 

werkrelaties, een sfeer van feedback geven en ontvangen en het draagt bij aan werkplezier en 

bevlogenheid van medewerkers en teamleden. Vertrouwen zorgt voor een goed resultaat en ook 

voor hoge prestaties. 

Om vertrouwen op te bouwen en te onderhouden binnen het team van Zonnepret, dient de coach 

vertrouwen te winnen door open te communiceren en transparant te zijn naar alle partijen. 

Hierboven hebben wij toegelicht hoe te handelen bij dilemma’s, knelpunten en valkuilen van 

coaching. 


