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Ureninzet pedagogisch coaches

Versiedatum: 31-12-2020
Proceseigenaar: kwaliteitsmedewerker

URENINZET PEDAGOGISCH COACHES
Alle pedagogisch medewerkers binnen De Kleine Wereld zijn of worden op korte termijn geschoold volgens de
Voor- en Vroegschoolse Educatie-methodiek Ben ik in Beeld, aangevuld met het bronnenboek van de methode
Uk & Puk. Daarnaast wordt elke pedagogisch medewerker jaarlijks gecoacht door middel van video-interactiebegeleiding. Tevens zijn er groepscoachingsmomenten en monitoren de pedagogisch coaches gedurende het
jaar diverse VVE-onderwerpen op de groepen. Meer informatie over VVE en de pedagogisch coaches is terug te
lezen in de pedagogisch beleidsplannen. Deze staan per locatie op de website.
Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach op jaarbasis is afhankelijk van het
aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel:
(50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).
-

Wettelijk verplichte minimale uren voor De Kleine Wereld: 50 uur x 9 kindcentra (beleidsvoering) + 10
uur x 78,43 FTE (coaching) = 1234,30 uur per jaar.
Daadwerkelijke uren binnen De Kleine Wereld: 47,5 uur (28+19,5) x 52 weken = 2470 uur per jaar.

Van deze 47,5 uur per week gaat een klein gedeelte af i.v.m. VVE-trainerschap en OR-lidmaatschap, maar ook
dan blijven de uren ruim boven de wettelijke norm.
Naast de hierboven beschreven pedagogisch coaches heeft De Kleine Wereld tevens een WOkwaliteitsmedewerker voor 28 uur per 52 weken (= 1456 uur) per jaar.
In de tabel hieronder staat beschreven hoe de 2470 uur (47,5 uur per week) in 2021 verdeeld worden over de
verschillende locaties van De Kleine Wereld:
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Uitgangspunten verdeling uren
•
Alle groepen krijgen uren toegewezen.
•
Weging VVE groepen tellen dubbel (vanaf dreumesgroep).
•
BSO per 20 bezette kindplaatsen is een groep tot maximum van 100 kindplaatsen (ma/di/do).
•
Uren worden per kalenderjaar bepaald.
In 2021 komt het totaal aantal uur per week coaching net als in 2020 hoger uit dan de 44 uur in 2019. De
pedagogisch coaches werken samen 47,5 uur per week min een paar uur VVE-trainerschap en OR-lidmaatschap.
Deze urenuitbreiding ten opzichte van 2019 komt vanuit uitbreiding van BSO De Toverwereld en BSO De
Vliegwereld. De uren op de BSO zijn in de tabel echter gebaseerd op kindaantallen; niet op aantal
medewerkers. Aangezien het aantal medewerkers op de BSO ten opzichte van 2019 gelijk is gebleven, kiest De
Kleine Wereld ervoor om 44 uur per week aan te houden en dit niet uit te breiden. Alle medewerkers
ontvangen daarmee – net als voorheen - jaarlijks coaching.
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