
 

 

DIT ZIJN ONZE COACHES 

Renate Jager is pedagogisch beleidscoach. Zij heeft de opleiding pedagogisch beleidsmedewer-
ker/ coach op h.b.o. niveau gevolgd bij KansKwadraat in Groningen. 

 

Sandra Bodde is pedagogische beleidscoach. Zij heeft de opleiding pedagogisch beleidsmede-
werker/coach op h.b.o. niveau gevolgd bij KansKwadraat in Groningen. 

 

Ineke van Gijssel is pedagogische beleidscoach. Zij heeft de opleiding pedagogisch beleidsme-
dewerker/coach op h.b.o. niveau gevolgd bij KansKwadraat in Groningen. 

 

Carolien ten Have is pedagogische beleidscoach. Zij heeft een h.b.o. basiscursus coaching voor 
de kinderopvang gevolgd bij Windesheim in Zwolle.  

Professionele coaching is gericht op de ander.                                                                                                      
Zij vraagt veel, vertelt weinig en is gericht op de toekomst. 

WAAROM DEZE NIEUWSBRIEF 

Deze nieuwsbrief is speciaal gemaakt voor alle ouders/verzorgers van de kinderen waar wij als 
“BOERDERIJ TEAM” zorg voor mogen dragen.                                                                                                               
Wij willen u informeren over de ontwikkelingen binnen het KDV en BSO van de BOERDERIJ.  In deze 
nieuwsbrief ligt de nadruk op het hebben van coaches. Het belang ervan en de positieve uitwerking op 
de werkvloer. 

DE BETEKENIS VAN COACHING VOOR DE PEDA-
GOGISCHE MEDEWERKER. 

De pedagogische medewerker die coaching ontvangt heeft 
recht op deze coaching. Dit recht is vastgesteld in de Wet IKK 
en wordt getoetst door de GGD. Maar de medewerkers zijn 
ook verplicht om coaching te accepteren. 

Op DE BOERDERIJ is er specifiek aandacht voor:                                                                              
*Het komen tot persoonlijke ontwikkeldoelen                                                                                  
*Gestructureerde coachgesprekken waarbij de pedagogisch 
medewerker initiatief neemt in voorbereiding en reflectie                                                                    
*Het bijwonen van minimaal 2 bijeenkomsten per jaar                                                                          
*Het lezen van vakliteratuur. Op DE BOERDERIJ komt een 
mini bibliotheek met mooie, goed lezende boeken, tijd-
schriften, hand-outs………..!!!                                                                              
*Het bijhouden van een persoonlijk ontwikkeling plan (POP) 

JE HANDELT NAAR DE KENNIS DIE JE HEBT! 

WAAROM PEDAGOGISCHE COACHING 

Op 1 januari 2019 kwam er een nieuwe wet IKK in werking.   
Er worden hogere eisen gesteld aan goede kinderopvang. De 
ontwikkeling van het kind staat centraal. Het gaat om veilig-
heid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en 
kinderopvang is EEN VAK. 

Nu is er aan deze wet  een nieuwe eis toegevoegd en wel dat 
binnen elke kinderopvang organisatie inzet moet zijn van een 
pedagogische beleidsmedewerker en een pedagogisch coach. 
Elke pedagogische medewerker krijgt coaching.                                       
Het aantal uren is in de jaarplanning vastgelegd. 

EXTRA TOERUSTING 

Uitgaande van ons jaar thema “KIJKEN NAAR KINDEREN”  
gaan we op DE BOERDERIJ passende cursussen/workshops 
volgen. Zo is er de cursus: WERKEN IN HOEKEN.                                                                                         
Daarnaast gaan we leren d.m.v. het bekijken van filmbeelden 
van de medewerkers:  Wat zien we?  Wat gaat goed en wat 
kan beter….?                                                                        

Ook is er meer samenwerking met de bibliotheek op DE 
BOERDERIJ en wordt er begonnen met BOEK START. Dit is ter 
ondersteuning om de taalvaardigheid bij kinderen te vergro-
ten. Samen gaan we werken aan interactievaardigheden,  
gericht kijken naar je eigen werkstijl, kind en ontwikkelingsge-
richt werken uitdiepen . Kinderen en emoties gaan we verder 
uitdiepen., n.a.v. de cursus KIND EN EMOTIE  die we hebben 
gehad. We zijn druk bezig met het maken van een teamont-
wikkelplan.  

KINDEROPVANG IS EEN VAK 

Zoals u uit alle hoofdstukjes hebt kunnen lezen; goed kwali-
tatief pedagogische opvang valt of staat met goede mede-
werkers. Ontwikkelingsgericht  werken met kinderen vraagt 
veel kennis en vaardigheden van een pedagogische mede-
werker. Het is daarom dat in het akkoord Innovatie en Kwali-
teit Kinderopvang afspraken gemaakt zijn omtrent de eisen 
aan scholing van de pedagogische medewerkers en onder-
steuning bij het werk. 

Op DE BOERDERIJ wordt veel aandacht besteed aan het 
aanbieden van cursussen, workshops en goede vakliteratuur. 
Dit om de pedagogische medewerkers te ondersteunen in 
het verder persoonlijk ontwikkelen. En….zoals u hebt kunnen 
lezen , zijn er nu ook de coaches. 

MELDCODE KiNDEROPVANG          

Naast de coaches hebben wij ook een AANDACHTS                         
FUNCTIONARIS. Dit is Mariska Hillenga.  Zij volgde de cursus 
op h.b.o. niveau bij de LVAK in Heereveen. Mochten er zor-
gen zijn rondom kinderen dan kunnen we te rade gaan bij 
Mariska Hillenga, zij kan dan bij twijfel veilig thuis inschake-
len en gesprekken houden met ouders en medewerkers.   

Heeft u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen/opmerkingen of tips? 

Mail:  info@kinderdagverblijf-deboerderij.nl  

 DE FUNCTIE VAN DE PEDAGOGISCHE COACH 

De pedagogisch coach heeft als doel om te coachen bij de dagelijkse werkzaamheden van de pedagogi-
sche medewerker om zo het pedagogisch handelen te borgen en te verbeteren.                                                                                                                                                                                                                                                          
Op DE BOERDERIJ zijn de medewerkers verdeeld over de 3 coaches:                                                         
Sandra, Ineke en Carolien. Elke medewerker krijgt minimaal 2 keer per jaar een coachtraject.  

DE FUNCTIE VAN DE PEDAGOGISCH BELEIDSCOACH 

De pedagogische beleidscoach heeft als doel om bij te dragen aan de voorbereidingen, ontwikkelingen 
en uitvoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds coachen ze pedagogische medewerkers bij hun 
werkzaamheden. Er is aandacht voor zowel het verbeteren van de pedagogische kwaliteit bij allerlei 
werkzaamheden als ook voor de professionele ontwikkeling van de pedagogische medewerkers zelf. 

 


