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Pedagogisch Beleidsmedewerker en pedagogisch coach (PBM/C) 

1. Functie organisatorisch binnen Sportstuif 

Sportstuif Kinderopvang hanteert de functiebeschrijving variant Pedagogisch 
Beleidsmedewerker/Coach uit de Cao kinderopvang, te weten een specifieke invulling van de 
functie Beleids- of stafmedewerker B. 

Functiebenaming: Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach (PBM/C) 

1.1. Profiel van de functie 

Kennis 
• HBO/ academisch werk- en denkniveau, conform kwalificatie-eis. 
• Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid en de hierop van invloed zijnde in- en 
externe ontwikkelingen en van o.a. kinderdagverblijven, buiten-, tussen-, en/of naschoolse 
opvang, gastouderopvang en peuteropvangorganisatie. 
• Kennis van (interventie)methodieken, principes en instrumenten van coaching. 
• Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen. 
Specifieke functiekenmerken. 
• Analytisch vermogen voor het signaleren van ontwikkelingen en knelpunten in de 
ontwikkeling van medewerkers en het vertalen hiervan in beleidsplan. 
• Coachende vaardigheden voor het ondersteunen en stimuleren van medewerkers en het 
geven van sturing in hun doorontwikkeling. 
• Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het overdragen van kennis en informatie en 
het opstellen van beleid- en coachingsplannen. 
• Sociale vaardigheden, zoals overtuigingskracht, bewaren van de eigen werkhouding en 
gezagsuitoefening, voor het ontwikkelen van beleid, adviseren van betrokkenen en het 
coachen, trainen en begeleiden van medewerkers. 
• Sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en inspelen op de uiteenlopende 
knel- en verbeterpunten in de ontwikkeling van medewerker. 

 

1.2. Pedagogisch Beleidsmedewerker/ coach Sportstuif Kinderopvang 

Sportstuif Kinderopvang BV heeft de volgende medewerker aangesteld als Pedagogisch 

coach per 01-01-2019: Rachelle Scheepers. Sportstuif Kinderopvang BV heeft de volgende 

medewerker aangesteld als Beleidsmedewerker per 01-01-2019: Joep Pouls 

Voor de functie van Pedagogisch Coach is een pedagogische opleidingsachtergrond verplicht 

conform A of B. 

Pedagogisch coach Sportstuif Rachelle Scheepers: A2 Pedagogiek 

Beleidsmedewerker Joep Pouls: ALO  

 



1.3. Urenverantwoording 

 

2. Functie inhoudelijk bij Sportstuif Kinderopvang 

 
2.1. Algemene kenmerken van de functie 

De functie Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach kenmerkt zich door het ontwikkelen, 
vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen de organisatie. De functie 
van Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach vertaalt beleid naar de concrete werkpraktijk. 
Tevens heeft de functionaris als allround coach een actieve rol in de verbetering van de 
pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de 
pedagogisch medewerkers het aandachtsgebied (ook bij complexe werksituaties). De 
functionaris draagt als coach zorg voor de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de 
werkvloer. 

De doelgroep en het soort opvang waarbinnen deze functie voorkomt bij Sportstuif is de 
buiten- en naschoolse opvang. 
 

2.2. Doel van de functie 

Het bijdragen aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleid 
en het middels coaching mede verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden. 
 

2.3. Organisatorische positie 

De Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach ressorteert hiërarchisch onder de directie (Dhr. 
Jeroen Schönberger en Dhr. Rob Aarts). 

 

 

 

 



3. Resultaatgebieden 
 

3.1. Pedagogisch beleid voorbereiden en mede ontwikkelen 
3.1.1. Signaleert in- en externe trends en ontwikkelingen op het aandachtsgebied en 

behoeften tot verbetering van bestaande processen, methoden en programma’s. 
Sportstuif is lid van de Branchevereniging. De nieuwbrief en de website worden goed 
gevolgd en bekeken of er relevante zaken zijn voor de Buitenschoolse Opvang. 
Daarnaast worden diverse andere (social media) kanalen  en het nieuws regelmatig 
bekeken of er ontwikkelingen en trends zijn die van toepassing zijn voor Sportstuif. 
Deze trends en ontwikkelingen worden besproken binnen het overleg van de PBM/C. 
1x per maand komen de PBM/C medewerkers een half uur bij elkaar om te 
overleggen wat de komende maanden opgepakt moet worden en wat er aan acties is 
uitgevoerd de 4 weken ervoor. Dit wordt kort gedocumenteerd in notulen van dit 
overleg en een actielijst. 

3.1.2. Vertaalt trends, ontwikkelingen en behoeften tot verbetering of vernieuwing naar het 
pedagogisch beleid van de organisatie en legt deze voor aan de leidinggevende. Zorgt 
voor draagvlak, acceptatie en de benodigde communicatie. 
Nieuwe ontwikkelingen die van toepassing zijn op Sportstuif, worden ingebracht door 
de PBM/C in het wekelijkse teamoverleg met de directie en de teamleiders van alle 
locaties van Sportstuif. Hierin wordt draagvlak gezocht voor de nieuwe plannen, deze 
worden indien gewenst verder uitgewerkt. Zodra de uitwerking definitief is, wordt dit 
aan alle teamleiders uitgelegd in het teamoverleg en ook de wijze aangegeven 
waarop dit gecommuniceerd moet worden met alle medewerkers. 

3.1.3. Adviseert de leidinggevende en interne betrokkenen omtrent het te voeren beleid op 
het aandachtsgebied. 
Zie 3.1.2.  

3.1.4. Draagt zorg voor de afstemming van beleid met interne betrokkenen en externe 
instanties. 
Zie 3.1.2. Indien afstemming met externe instanties nodig is, overleggen de PBM/C 
medewerkers wie dit op pakt. 

Resultaat: Beleid voorbereid en mede ontwikkeld, zodanig dat relevante ontwikkelingen, 
trends en behoeften tijdig zijn gesignaleerd en geanalyseerd en een bijdrage is geleverd aan 
de ontwikkeling van het pedagogisch beleid.  

3.2. Pedagogisch beleid bewaken en realiseren 
3.2.1. Vertaalt pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten 

en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen het kindercentrum (op de 
groep). 
Door de combinatie functie van beleidsmedewerker en coach, kunnen de PBM/C 
medewerkers van Sportstuif zowel de instrumenten maken als ook uit voeren en 
overbrengen aan de medewerkers op de vloer. Activiteiten, methoden en 
instrumenten worden ontwikkeld door de PBM/C en daarna gecommuniceerd (via de 
teamleider en de PBM/C)  naar alle medewerkers.  

3.2.2. Bewaakt het kwaliteitsniveau van het pedagogisch beleid binnen de organisatie, 
evalueert het uitgevoerde beleid en doet verbetervoorstellen. 
In het 4 weeks overleg tussen de PBM/C wordt 4x per jaar het pedagogisch 



beleidsplan geagendeerd en besproken. Wijzigingen worden aangebracht en 
gecommuniceerd in het teamoverleg met alle teamleiders en directie.  
Tevens worden alle protocollen minstens 1x per jaar besproken volgens de 
jaarplanning. Input voor aanpassingen worden gevraagd aan de teamleiders van de 
locaties. Na deze input worden de protocollen aan gepast. Vernieuwde versie wordt 
besproken in het teamleidersoverleg en de communicatie van het aangepaste 
protocol naar alle medewerkers (via de teamleiders). Deze wordt ook in het CVS 
geplaatst. 

3.2.3. Geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden omtrent 
programma’s, methoden en instrumenten. 
De PBM/C geven, indien gevraagd door de directie, voorlichtingsbijeenkomsten aan 
medewerkers van Sportstuif en derden. Dit valt echter buiten de inzet van 50 uur per 
locatie per jaar. 

3.2.4. Signaleert mogelijkheden voor de doorontwikkeling en verdere professionalisering 
van de dienstverlening. Draagt kennis en informatie over het pedagogisch beleid over 
ten behoeve van deskundigheidsbevordering, zowel intern als extern (scholen, ouders 
etc.). 
De PBM/C maken een scholingsaanbod voor alle medewerkers van Sportstuif. Een 
opzet is al gemaakt in het ‘scholingsplan’. Deze dient nog verder uitgewerkt te 
worden. Ook dient een protocol ‘inwerken nieuwe medewerker’ verder ontwikkelt te 
worden door de PBM/C . Hieruit blijkt welke informatie de nieuwe medewerker moet 
weten en kennen als hij/ zij in dienst treedt bij Sportstuif. Hieruit volgt automatisch 
de scholings- en opleidingsbehoefte. 
De scholings- en opleidingsbehoefte moet ook deel uit maken van de 
functioneringsgesprekken die jaarlijks worden uitgevoerd door de leidinggevende. 
Mocht er een specifieke ontwikkelingsbehoefte zijn op het gebied van de 
pedagogiek/ het werken op de buitenschoolse opvang, dan meldt de leidinggevende 
dit bij de PBM/C medewerkers. Zij zullen de vraag bekijken en een passende manier 
zoeken o de kennis en kunde van de medewerker te vergroten. 

Resultaat: Pedagogisch beleid bewaakt en gerealiseerd, zodanig dat beleid is vertaald naar 
concrete plannen, programma’s, instrumenten en methoden welke tijdig en op de juiste 
wijze zijn uitgevoerd en geëvalueerd. 

 

3.3. Coachen van medewerkers 

• Helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, 
kennis en vaardigheden van medewerkers in relatie tot het pedagogische beleid en 
achterhaalt samen hun coaching behoeften. Stelt een (individueel/ groepsgericht) coaching 
plan op en/of faciliteert in het opstellen daarvan. 

• Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van 
medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen (ook in complexe 
situaties). Treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op. 

• Bewaakt de kwaliteit van het functioneren van medewerkers en bespreekt dit met de 
leidinggevende. 



• Organiseert en geeft trainingen gericht op deskundigheidsbevordering, bespreekt 
vorderingen en evalueert de inhoud en lesvorm. 

• Fungeert als voortrekker en voorloper bij veranderprocessen en 
deskundigheidsbevordering. 

Resultaat: Medewerkers gecoacht, zodanig dat is bijgedragen aan de professionele 
ontwikkeling van medewerkers en aan deskundigheids- en kwaliteitsbevordering. 

 

Bijlage 1. FTE Berekening 

Rekenregels:  https://www.1ratio.nl/rpb/#/rekenregels 

1. De houder stelt jaarlijks op 1 januari, zijnde de peildatum, het aantal kindercentra dat hij 
exploiteert vast en het totaal aantal fte waarvoor beroepskrachten werkzaam zijn bij het 
kindercentrum of, indien de houder meer dan één kindercentrum exploiteert, de 
kindercentra. 

2. Op basis van het aantal kindercentra dat de houder exploiteert en het totaal aantal fte 
waarvoor beroepskrachten werkzaam zijn bij het kindercentrum of, indien de houder meer 
dan één kindercentrum exploiteert, de kindercentra, wordt het minimaal aantal uren 
waarvoor de houder pedagogisch beleidsmedewerkers inzet voor het jaar waarin de 
peildatum valt, bepaald volgens de volgende formule: vijftig uren voor de totstandkoming en 
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens maal het aantal kindercentra dat de 
houder op de peildatum exploiteert plus tien uren voor het coachen van beroepskrachten bij 
de uitvoering van hun werkzaamheden maal het aantal fte waarvoor op de peildatum 
beroepskrachten werkzaam zijn bij het kindercentrum of, indien de houder meer dan één 
kindercentrum exploiteert, de kindercentra. 

 

 


