
Invulling pedagogisch coach / beleidsmedewerker 2021 

 

Bij Kinderopvang Stap Voor Stap hebben wij een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker. Haar naam is Sabrina 

Mulkens van IKK support.  

De wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ) schrijft voor dat elke kinderopvang organisatie een 
pedagogisch beleidsmedewerker in dienst moet hebben, die gekwalificeerd is voor het ontwikkelen en 
implementeren van het pedagogisch beleid. Ook moet elke kinderopvang organisatie de pedagogisch 
medewerkers jaarlijks coachen, hiervoor wordt een gekwalificeerde coach ingezet. IKK schrijft voor dat ouders 
en medewerkers hierover schriftelijk geïnformeerd moeten worden. 

Uitgangspunten wet IKK 
• Vanaf 1 januari 2019 wordt er per kindercentrum minimaal 50 uur per jaar berekend voor ontwikkeling van 
pedagogisch beleid. 
• Vanaf 1 januari 2019 wordt iedere pedagogisch medewerker jaarlijks gecoacht. Per fulltime formatieplaats 
wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. Coaching kan individueel maar ook in groepsverband 
plaatsvinden. 
• De coach meetellen in formatieve inzet (meewerkend coach op de groep) mag, mits de coach ook taken van 
pedagogisch medewerker (pm-er) uitvoert en ook gekwalificeerd is als pm-er. 

Kinderopvang Stap Voor Stap heeft op 1 januari 2021, 2 locaties en 4,1 fte werkzaam als pedagogisch 
medewerker. Op jaarbasis zetten wij daarom in: 

• Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 2 x 50 = 100 uur per jaar. Dit betekent 8.3 uur per maand. 
• Coaching pedagogisch medewerkers 4.1 fte x 10 uur coaching = 41 uur coaching per jaar. Dit betekent 
gemiddeld 3.4 uur per maand. 

De coaching bestaat uit  

- individuele gesprekken met pedagogisch medewerkers 
- observeren van pedagogisch medewerkers 
- het maken van een ontwikkelplan van de pedagogisch medewerkers 
- evaluatie van de ontwikkelplannen met de pedagogisch medewerkers 
- bijwonen / sturen van behandeling van het pedagogisch beleid 
 
De beleidsondersteuning bestaat uit 
 
- het vernieuwen / bijhouden van het pedagogisch beleid 
- veranderingen in wet en regelgeving doorvoeren in beleid 
- doorvoeren van het beleid naar de pedagogisch medewerkers 
 
De geplande data dat Sabrina op locatie aanwezig is zijn in 2021: 
 

11 jan 25 mrt 29 jun 2 nov 

21 jan 8 apr 15 jul 25 nov 

2 feb 19 apr 14 sep 7 dec 

11 feb 11 mei 20 sep 13 dec 

25 feb 31 mei 7 okt  

8 mrt 14 jun 19 okt  

   


