
 

 

Protocol Pedagogisch beleidsmedewerker /pedagogisch coach 

 

Doel: 

De pedagogisch coach / beleidsmedewerker draagt actief bij aan verbetering van de didactische en 

pedagogische kwaliteit op de werkvloer en daarmee aan de ontwikkeling van de kinderen. De 

pedagogischcoach / beleidsmedewerker geeft beleidsmatige adviezen waardoor zowel de interne als 

externe protocollen/werkinstructies verbeteren/optimaliseren. De pedagogisch coach / 

beleidsmedewerker begeleidt, stimuleert en motiveert het bewustwording- en ontwikkelproces van 

de pedagogisch medewerkers. 

Waarom: 

• Beleid mede ontwikkelen en bewaken, zodanig dat de uiteindelijke doelstellingen van BamBam & 

Pebbles behaald kunnen worden. 

• De pedagogisch medewerkers coachen en sturen, zodanig dat zij op een juiste manier ontwikkelen 

en de professionalisering van BamBam & Pebbles  doorvoeren. 

Verankering: 

In ons pedagogisch beleid wordt verwezen naar dit protocol. 

Wie is uitvoerend verantwoordelijk: 

pedagogisch coach / beleidsmedewerker 

Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk: 

Directie 

Werkwijze: 

De pedagogisch coach / beleidsmedewerker van BamBam & Pebbles levert een bijdrage aan de 

totstandkoming en invoering van pedagogisch beleid. De pedagogisch coach / beleidsmedewerker 

geeft beleidsmatige adviezen en schrijft het beleid, waardoor werkinstructies en protocollen van 

BamBam & Pebbles  geoptimaliseerd en geëvalueerd worden. Zij ondersteunt en coacht de 

pedagogisch medewerkers bij het uitdragen van de pedagogische visie en het pedagogisch beleid. De 



pedagogisch coach / beleidsmedewerker implementeert dit beleid naar concrete situaties op de 

groep en coacht “on the job” de pedagogisch medewerkers en signaleert ontwikkelingen, knel- en 

verbeterpunten. De pedagogisch coach /beleidsmedewerker zorgt voor verbetering van de 

didactische en pedagogische kwaliteiten op de werkvloer en daarmee aan de ontwikkeling van 

kinderen. De pedagogisch coach / beleidsmedewerker ontwikkeld richtlijnen om de kwaliteit van 

BamBam & Pebbles te meten en pedagogisch medewerkers te trainen. Het doel is dat de 

medewerkers vaardigheden mee krijgen om optimaal hoogwaardig kwaliteit te leveren op de 

werkvloer. 

Aantal uren inzet: 

De pedagogisch coach / beleidsmedewerker is part time aanwezig op BamBam & Pebbles en coacht 

de medewerkers volgens de wettelijke uren die hiervoor beschikbaar zijn. De pedagogisch coach / 

beleidsmedewerker is zelf ook werkzaam als pedagogisch medewerker. Zij wordt gecoachte door kiki 

training en coaching door middel van het volgen van intervisies en het volgen van cursussen. Iedere 

pedagogisch medewerker ontvangt coaching. De pedagogisch medewerkers worden met regelmaat 

bijgeschoold/nageschoold voor een optimale kwaliteit. De opleidingsplannen worden jaarlijks 

geëvalueerd en indien nodig vaker bijgesteld. 

(Minimale aantal coaching uren per locatie 50 uur + 10 uur x fte pedagogisch medewerker) 

 

Voor BamBam & Pebbles geldt 50 uur aan Pedagogisch beleidsmedewerker en 30 uur aan coaching 

van vier Pedagogisch medewerkers.  

 

 

BamBam & Pebbles 


