
1 Wettelijke Kaders 

Er is in de wet IKK geen minimum gesteld aan het aantal coaching uren per beroepskracht. Ook is er 

in de wijze van verdeling van de coaching uren over de beroepskrachten niet voorgeschreven. 

Het is aan de houder om de verdeling van deze coaching uren te bepalen al naar gelang de wensen 

en het functioneren van de beroepskrachten die bij zijn kindercentrum werkzaam zijn. Hierbij geldt 

de voorwaarde dat elke beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. Deze verdeling dient in het 

coachplan schriftelijk vastgelegd te worden, zodat deze inzichtelijk is voor de beroepskrachten en de 

ouders. 

Op 1 januari van elk jaar stelt de houder vast, hoeveel uur inzet vereist is voor zowel de 

beleidsvorming als de coaching. De houder bepaalt wanneer de pedagogisch beleidsmedewerker op 

de vestigingen wordt ingezet. Elke PM-er krijgt coaching. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. 

Het aantal uur minimaal inzet van de pedagogische beleidsmedewerker op jaarbasis, is afhankelijk 

van het aantal fte aan PM-er en het aantal kindercentra volgens de volgende rekenregel: ( 50 uur x 

het aantal kindercentra, per LKR nummer) + (10 uur X aantal fte pedagogisch medewerkers). 

Beschikbare uren voor coaching en beleidsmedewerker 2020 

Aan de hand van bovengenoemde berekening zijn er in 2020 de volgende uren beschikbaar: 

Beleidsmedewerker: - 2 Locaties KDV 100 uur per jaar, (8 uur per maand) 

                                        -4 Locaties NSO 200 uur per jaar, (16 uur per maand) 

Fugaplantsoen staat als 1 kindercentra geregistreerd. Wij hebben 2 KDV locaties en 4 NSO locaties 

over 2020. Coaching  

KDV Andantestraat  

Naam Uren FTE 

Wendy 24 0,67 

Deborah 30 0,83 

Domini 24 0,67 

Kim 12 0,33 

Liselotte 30 0,83 

Michelle 30 0,83 

Chantal 30 0,83 

Marene 24 0,67 

Melanie 24 0,67 

Rabiaa 27 0,75 

 Totaal 7,08 = 71 uur per jaar 

BSO Wisselweg 

Naam Uren FTE 

Wouter 36 1 

Diana 12 0,33 

Ashna 24 0,67 

Mandy 24 0,67 

 Totaal 2,67 = 21 uur per jaar 



Flex pool  

 

 

 

 

 

 

KDV Wisselweg 

Naam Uren FTE 

Lisanne 27 0,75 

Roos 30 0,83 

Suzanne 24 0,67 

Marieke 36 1 

Julia 24 0,67 

 Totaal 3,92 = 40 uur per jaar 

 

BSO Andantestraat, fugaplantsoen en Heliotroop. 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Pedagogische doelen 

Het Schatjes en Schoffiesparadijs hecht veel waarde aan de wijze waarop de emotionele veiligheid 

van kinderen wordt gewaarborgd, mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun 

persoonlijke en sociale competentie worden geboden en de wijze waarop de overdracht van normen 

en waarden aan kinderen plaatsvindt. Het gaat hierbij om de vier basisdoelen voor opvoedsituatie: 

1. Het bieden van emotionele veiligheid. 

2. Het bieden van mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te 

ontwikkelen. 

Naam Uren over 13 weken  FTE 

Elisabeth 118 0,25 

Stephanie 250 0,55 

Tyeisha 234 0,5 

Firadousse 134 0,28 

 Totaal 736 1,58 = 15,8 per jaar 

Naam Uren FTE 

Amanda 24 0,67 

Cassandra 30 0,83 

Fatima 27 0,75 

Jeroen 18 0,16 

Renee 36 1 

 Totaal 3,41 = 35 uur per jaar 



3. Het bieden van mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale 

competenties. 

4. Overdracht van normen en waarden. 

 


