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Introductie 

 

Uitgangspunten sector H³O Peuterwerk en Kinderopvang 
Kinderen hebben recht op de best mogelijke start in het leven en opvoeding en onder-

steuning die ervoor zorgt dat zij hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen ont-

wikkelen. Een veilige, gelukkige kindertijd is belangrijk. 

Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeders om daarvoor te zorgen. Goed ouder-

schap is de natuurlijke basis voor het opvoeden en helpen opgroeien van kinderen. Goe-

de kinderopvang levert in aanvulling op die thuissituatie daaraan een belangrijke bijdra-

ge, door het bieden van een liefdevolle, sociale, veilige en gezonde leefomgeving met 

optimale ontwikkelingsmogelijkheden en leermomenten. 

We willen dat elk kind opgroeit tot een ‘zelfstandige, actieve, competente volwassene, 

die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf en zijn of haar omgeving en 

een positieve bijdrage levert aan de samenleving’.  

Persoonlijke en sociale competentie 

Jonge kinderen ontwikkelen zich en leren door spelenderwijs te Doen, te Ervaren en te 

Beleven. Ze moeten zelfstandig en samen met anderen kunnen handelen, onderzoeken 

en (oplossingen) ontdekken; zij moeten ook over al deze ervaringen met anderen (en 

met zichzelf) communiceren. Andere veelgebruikte termen voor Doen-Ervaren-Beleven 

zijn: actief leren, zelf ontdekkend spelen, anders weten, spelend leren en rijk, beteke-

nisvol spel. 

Kinderen leren met en van elkaar. Zij begrijpen elkaars gedrag en ‘lezen’ elkaars be-

hoeften. Omdat zij een ontwikkelingsstadium delen of bij elkaar herkennen (“ik kan dit 

al!”), sluiten zij in gezamenlijk spel precies aan op wat het andere kind nodig heeft. 

Door samen te spelen, prikkelen kinderen elkaar om stapjes in hun ontwikkeling te zet-

ten. Bovendien levert samen spelen veel extra plezier op. Dit plezier zorgt voor een ge-

voel van welbevinden en het motiveert en stimuleert de betrokkenheid waardoor het 

kind meer leerervaringen zal opdoen. Doen-Ervaren-Beleven begint bij baby’s willekeu-

rig, maar vanuit de zelf opgedane kennis en vaardigheden komt daar in tweede instantie 

doelgerichtheid en later ook resultaatgerichtheid bij. Kinderopvang biedt zo de kans om 

in een spelrijke omgeving al doende wijs en vaardig te worden. 

De nieuwe kennis en vaardigheden worden door jonge kinderen vooral vanuit eigen per-

spectief ervaren. Als kinderen ouder worden breiden de manieren van ontwikkelen en le-

ren zich uit. De verbale vermogens en hersenstructuren veranderen. Peuters en kleuters 

begrijpen en kennen steeds meer woorden en kunnen steeds meer vragen stellen. Ze le-

ren ook via mondelinge, schriftelijke en visuele informatie. Hun toenemend denkver-

mogen zorgt er voor dat ze niet alles meer hoeven uit te vinden door het zelf te doen. 

Het denken wordt logischer en er worden meer verbanden gelegd. Het leren gaat nu 

verder dan ‘wat toevallig op hun pad komt’. Ze zoeken steeds meer gericht naar bepaal-

de kennis en vaardigheden. Daarbij zijn ze steeds beter in staat om zaken vanuit ver-

schillende perspectieven te bekijken. 

 

Kinderen ontwikkelen hun kennis en vaardigheden in een min of meer voorspelbare 

volgorde. Die kennis- en vaardigheidsgebieden (bijv. lopen, praten, bouwen) komen 

voort uit de reeks van ontwikkelingstaken die ieder kind zichzelf van nature oplegt. Te-

gelijkertijd ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen wijze. Het maakt zich bepaalde ken-

nis en vaardigheden eigen in zijn eigen tempo en tot op zijn eigen niveau. Ieder kind 

ontdekt en ontwikkelt zijn eigen unieke leerstijl, onder invloed van karakter, tempera-

ment, aanleg en omgeving. De kinderopvang ondersteunt, helpt en bemoedigt ieder 

kind in deze eigenheid. 

 

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende ontwikkelingsgebieden tegelijkertijd. Elk 

ontwikkelingsgebied is in zichzelf belangrijk voor kinderen, maar alle ontwikkelingsge-
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bieden samen zijn dat ook in hun onderlinge samenhang. 

 

Kinderen die de kans krijgen regelmatig met aandacht en betrokkenheid te spelen en 

activiteiten te ondernemen, ontwikkelen zich optimaal. Kinderen zijn vooral betrokken 

bij spel dat past bij hun interesse, niveau en tempo en dat net een haalbaar stapje ver-

der is. Dit is de zone van naaste ontwikkeling. 

 

Naast al dat ontdekken hebben kinderen behoefte aan voldoende tijd en mogelijkheden 

voor rust en ontspanning. Rust is nodig om de opgedane indrukken te verwerken maar 

ook gewoon voor gezelligheid, saamhorigheid of om even lekker niets te hoeven. Een 

goede balans tussen actief zijn en rust is belangrijk. 

 

Overdracht van normen en waarden 
Kinderen zijn medespelers in de maatschappij; zij ontwikkelen zich om daar naar ver-

mogen aan mee te kunnen doen. Zij leren om bij te dragen aan een democratische en 

sociaal prettige leefomgeving door het inzetten van eigen talenten en door hun functio-

neren als burger, vriend, buurman, enz. Kinderen zijn volop in ontwikkeling op weg naar 

de toekomst maar zijn ondertussen op elk moment ook gewoon baby, dreumes, peuter, 

kleuter of tiener. 

In contact met anderen en door voorleven van opvoeders maken kinderen zich waarden 

en normen en de regels van de samenleving eigen. Door te kijken naar voorbeeldgedrag 

van anderen (modelling), uitleg en instructie leren kinderen hoe mensen met elkaar 

omgaan en hoe de verkeersregels van het menselijk verkeer werken. 

 

Kinderparticipatie betekent dat kinderen in levensechte situaties in de kinderopvang 

mee mogen doen en kunnen oefenen. Als ze fouten mogen maken en (samen) oplossin-

gen kunnen zoeken, leren ze om verantwoordelijkheid te nemen. Het vergroot hun be-

trokkenheid bij en respect voor zichzelf, de ander en de leefomgeving. 

Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen, in een omgeving waar iedereen elkaar 

respecteert. Kinderopvang biedt daarvoor een waardevolle sociale leeromgeving. 

 

Emotionele veiligheid en welbevinden 
Kinderen ontwikkelen zich optimaal in hechte, warme relaties met volwassenen en ande-

re kinderen. Daarom is het van groot belang dat zij zich veilig en geborgen voelen bij de 

pedagogisch medewerkers. Een kind dat zich veilig voelt, durft te experimenteren, te 

onderzoeken en te ontdekken; het heeft (zelf)vertrouwen en het durft en kan keuzes 

maken. Minstens zo belangrijk zijn positieve relaties met andere kinderen in de groep. 

De ervaring van het erbij horen heeft een kind nodig voor zijn gevoel van welbevinden 

en veiligheid. Kinderen worden sterk en zelfstandig als zij veel ervaring opdoen met po-

sitieve relaties met andere kinderen. 

 

Zelfvertrouwen en een gevoel van welbevinden kunnen alleen ontstaan als kinderen zich 

fysiek en emotioneel veilig voelen. Daarvoor is nodig: 

o oprechte aandacht en waardering, 

o tegemoetkoming aan de unieke behoeften van elk kind, die samenhangen met tem-

po, temperament en andere persoonskenmerken, 

o duidelijkheid en voorspelbaarheid 

 

Kinderen die zich welbevinden zijn nieuwsgierig, tevreden, levenslustig, ontspannen en 

evenwichtig en treden de wereld met zelfvertrouwen tegemoet. Dat maakt welbevinden 

een cruciale voorwaarde voor ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd is welbevinden 

ook het gevolg van een positieve ontwikkeling. Een kind dat de kans krijgt om ervarin-

gen op te doen die aansluiten bij zijn leeftijd, temperament en tempo, zal tevredenheid 

en plezier tonen. Een opvoedomgeving die in alle facetten bij het kind past, ondersteunt 

de ontwikkeling die nodig is om welbevinden op te bouwen en te behouden in volgende 

nieuwe en verschillende situaties. Het bieden van zo’n passend aanbod voor ieder kind is 

de belangrijkste pedagogische opdracht voor een kinderopvangorganisatie. 
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Gezondheid en fysieke veiligheid van kinderen 
Het waarborgen van gezondheid en fysieke veiligheid, afgestemd op behoeftes van indi-

viduele kinderen, is de basis van kinderopvang van goede kwaliteit. Door kinderen te 

beschermen tegen gevaarvolle risico’s en tegelijkertijd te leren om veilig met risico’s om 

te gaan, krijgen zij letterlijk de ruimte voor spel en ontdekking. Aandacht voor gezond-

heid, hygiëne en een veilige omgeving heeft hoge prioriteit in de kinderopvang. 

 

Opvoedingspartner van ouders 
De kinderopvang is partner van ouders in de opvoeding en bouwt aan een vertrouwens-

band met ouders. Ouders en pedagogisch medewerkers wisselen ideeën uit over hun 

pedagogische aanpak en informeren elkaar over de belevenissen en de ontwikkeling van 

het kind. Op deze manier ondersteunen zij elkaar en vullen elkaar aan in hun opvoe-

dingstaak. 

Door deze samenwerking, in de vorm van uitwisseling en wederzijdse ondersteuning, 

ontstaat er een verbinding tussen het opvoedingsklimaat thuis en in het kindercentrum. 

Deze verbinding versterkt als het ware de horizontale lijn in de opvoeding als geheel. 

 

Basis voor Pedagogisch werkplan 
De sleutelfactoren hierboven zijn te beschouwen als het programma van eisen voor een 

pedagogisch werkplan voor de schoolpluslocaties en de 3 stand alone locaties van H³O . 

Om aan die eisen tegemoet te komen zijn de Bouwstenen nodig, als de voorwaarden 

waaraan voldaan moet worden. 

Er zijn bouwstenen die van belang zijn voor het fundament, d.w.z. voor alle sleutelfacto-

ren. Daarnaast zijn er bouwstenen per sleutelfactor. 

 

Bouwstenen voor het fundament 
A. Dit kwaliteitskader is verplicht voor Schoolpluslocatie en de 3 stand alone opvanglo-

caties van H³O   om te waarborgen dat kinderopvang van H³O voldoet aan alle facto-

ren van pedagogische kwaliteit. 

B. Dit kwaliteitskader dient als leidraad voor het pedagogische werkplan van elke kin-

deropvanglocatie van H³O en is de verbindende factor voor alle overige beleidsterrei-

nen van een kinderopvang: Ouderbeleid, Veiligheid en Gezondheid, Accommo-

datiebeleid, Personeelsbeleid en het Opleidingsplan. 

C. Continuïteit en stabiliteit zorgen voor een voorspelbare en vertrouwde situatie voor 

kinderen, waarin zij medewerkers en de andere kinderen goed leren kennen. Dat be-

tekent een stabiele groep, vaste pedagogisch medewerkers, een bekend dagritme 

met vaste rituelen in een bekende speel-leefomgeving, zodat geboden ontwikkelings-

kansen optimaal benut worden. 

D. Er is gekwalificeerd en geschikt personeel met de juiste kennis en vaardigheden en 

de juiste attitude om alle bouwstenen in de praktijk vorm te geven. 

E. H³O is een professionele werk- en leergemeenschap, waarbij medewerkers zich be-

trokken voelen. Iedere medewerker streeft permanent naar persoonlijke ontwikkeling 

wat de kwaliteit bevordert. Dit vereist continu aandacht voor scholing, coaching, re-

flectie, praktijkgericht onderzoek, verdieping van het curriculum en input vanuit de 

wetenschap. 

F. Er wordt gebruik gemaakt van de Stabiliteitsmeter uit de NCKO-kwaliteitsmonitor om 

de continuïteit en stabiliteit t.a.v. contacten met andere kinderen en met pedagogisch 

medewerkers te bewaken.  

G. De vernieuwde wetgeving IKK geeft duidelijke kaders aan een aantal regelingen die 

de kwaliteit van de kinderopvang nog verder omhoog brengen. 

H. Voorschoolse educatie vindt plaats binnen de peuteropvang en heeft tot doel om peu-

ters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, be-

ter voor te bereiden op de basisschool. Vanuit het oogpunt van gelijke kansen voor 

elk kind vindt H3O het zeer belangrijk dat binnen elke opvanglocatie bewuste keuzes 

gemaakt worden tav de programmakeuze, het volgsysteem en uitvoering van VVE. 

Deze vrijheid voor elk IKC biedt de mogelijkheid om inhoud en werkwijze binnen peu-
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teropvang en basisonderwijs volledig op elkaar af te stemmen. Hiermee bewerkstelli-

gen we een natuurlijke doorstroom van peuteropvang naar groep 1 van de basis-

school.  

Elke locatie werkt met een VVE-programma, voorbeelden daarvan zijn o.a. Startblok-

ken, Uk en PUK, Peuterplein-Kleuterplein en Piramide. Elke locatie maakt hierin een 

eigen keuze die volledig afgestemd is op de doorgaande lijn met de school en de po-

pulatie van de opvang en de school. De verschillende programma’s zorgen ervoor dat 

er een beredeneerd aanbod is op de verschillende ontwikkelgebieden waarbij taal, re-

kenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling voorop staan.  

In de peutergroepen wordt ervoor gezorgd dat er een passende, uitdagende en leer-

rijke omgeving is voor peuters. Deze leerrijke omgeving uit zich in hetgeen je aan de 

wanden ziet hangen, het aanbod van diverse materialen en de specifieke activiteiten 

die aangeboden worden ter ondersteuning van bv de taalontwikkeling. Onze visie is 

dat de uitdagende leeromgeving breder is dan de peuterlocatie zelf, hierin streven wij 

naar een directe samenwerking en verbinding met de thuisomgeving van de peuters. 

Zo leggen wij de verbinding tussen opvang en thuis en stimuleren wij de betrokken-

heid van ouders bij de peuteropvang. Denk hierbij bv aan het aanbieden van een 

speelotheek en het stimuleren van voorleesactiviteiten door ouders.  

Elke locatie werkt binnen de peuteropvang met een volgsysteem om de ontwikkeling 

van de peuters te volgen en vast te leggen. Ook hier hebben de locaties de vrijheid 

om een eigen keuze en eigen systeem te kiezen. Voorbeelden van programma’s 

waarmee gewerkt wordt zijn o.a. Kijk! en Bosos. In de werkplannen van de verschil-

lende locaties is de specifieke vertaling van het VVE-beleid naar de eigen IKC terug te 

lezen. In de IKC’s vinden jaarlijks de evaluaties plaats van de uitwerking en uitvoe-

ring van VVE, de uitkomsten hiervan leiden tot bijstelling van het pedagogisch beleid 

en de werkplannen van elke locatie. 

I. Vanaf 1-1-2019 is er per kindercentrum voor minimaal 50 uur per jaar een pedago-

gisch beleidsmedewerker aangesteld (rekeneenheid is het aantal LRK-nummer). 

Daarnaast ontvangt elke pedagogisch medewerker coaching, per fulltime formatie-

plaats wordt er minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. Dit betreft alle pedago-

gisch medewerkers van H3O: binnen de kinderdagpovang, de peuteropvang en de 

BSO. Ook betreft dit PM’ers met een vast contract, PM’ers met een tijdelijk contract 

en PM’ers die werken op invalbasis. De wijze waarop PM’ers die invallen meegenomen 

zijn, is via het gegeven dat elke invaller bij de start van de werkzaamheden gekop-

peld wordt aan een ‘basisIKC’. De invaller telt dan mee in de hoeveelheid FTE van de 

‘basisIKC’.  

 

H3O kiest voor een scheiding van deze twee functies: de pedagogisch coach en de 

pedagogisch beleidsmedewerker. De pedagogisch coach wordt ingezet per IKC, hier is 

geen ‘bovenschoolse’ inzet van toepassing. De pedagogisch beleidsmedewerker wordt 

deels ‘bovenschools’ ingezet en deels binnen de individuele IKC’s. Per IKC wordt af-

gesproken wat de exacte werkzaamheden van de pedagogisch beleidsmedewerker 

zijn. De berekening van de in te zetten uren (zowel ‘bovenschools’ als per IKC wordt 

gemaakt op basis van de gegevens per 1-1-2019. Deze gegevens en de uitwerking 

zijn terug te vinden in bijlage 1 bij dit deel van het pedagogisch beleidsplan). 

 

 

    

Specifieke Bouwstenen  

Bouwstenen ‘Ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties’  
De kinderopvang van H³O: 

A. Zorgt dat kinderen zich persoonlijk en sociaal kunnen ontwikkelen door hen met 

aandacht en betrokkenheid te laten spelen, hen vooral mogelijkheden te bieden 
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voor Doen-Ervaren-Beleven, in de groep of individueel, in een klimaat dat uitnodigt 

tot denken en doen.  

B. Biedt kinderen de kans hun eigen ontwikkelings- en leerstijl te vinden en te volgen.  

C. Biedt kinderen een betekenisvol en breed ontwikkelingsaanbod op de ontwikkelings- 

en interessegebieden. 

D. Zorgt voor een liefdevolle, ontwikkelingsgerichte interactie met de kinderen. Dat be-

tekent:  

• Een positieve groepssfeer en - contacten tussen kinderen onderling,  

• Voldoende goed verlopende communicatiecirkels (contactinitiatief, signa-

leren, bevestigen, uitwisselen, beurten maken, verdiepen, afsluiten) tus-

sen kinderen en pedagogisch medewerkers,  

• Ontwikkelingsgerichte interactie (sociale attentie en oriëntatie op de 

omgeving) van pedagogisch medewerkers, aansluitend op interesse, be-

hoefte en niveau van kinderen.  

E. Zorgt voor een voldoende uitnodigende en uitdagende speel-leeromgeving, zowel 

binnen als buiten met een indeling in voldoende hoeken en speelplekken voor ver-

schillende soorten spel, waarbij in elke speelhoek of speelplek maximaal 3 tot 4 kin-

deren bezig kunnen zijn.  

• Met een inrichting afgestemd op de verschillende ontwikkelingsgebieden 

en ontwikkelingslijnen, met open en gesloten materialen, (bijna) levens-

echt materiaal, multiculturele materialen, materialen om met verschil-

lende rollen te oefenen,  

• Met een vriendelijk, rustige, uitnodigende sfeer, geordend en overzichte-

lijk,  

• Met een evenwichtig aanbod van bekende en onbekende materialen,  

• Met buitenruimte voor seizoen beleving en specifieke sensorische en mo-

torische ervaringen,  

• Met minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte en minimaal 3,5 m2 buitens-

peelruimte per kind.  

F. Een gevarieerde dagindeling, met aandacht voor:  

• Het grijpen en creëren van kansen, d.w.z. een gepland, beredeneerd 

aanbod afgewisseld met flexibel werken en informeel ontwikkelen,  

• Het creëren van veel ruimte voor enerzijds vrij spel op initiatief van de 

kinderen en anderzijds voor rust en ontspanning,  

• Begeleid spel waarbij de pedagogisch medewerker meespeelt en aansluit 

bij het initiatief van de kinderen,  

• Begeleid spel op initiatief van de pedagogisch medewerker, in kleine 

groepjes, waarbij de aard en de duur van het spel is afgestemd op de 

leeftijd en de interesse van de kinderen,  

• Herhaling van ‘Doen-Ervaren-Beleven’ om verbreding en verdieping van 

ervaringen te stimuleren,  

• Gedifferentieerd werken met voldoende aandacht en ondersteuning voor 

de uniciteit van kinderen, afgestemd op interesse, behoefte en ontwikke-

lingsniveau van elk kind, gedurende de verschillende onderdelen van de 

dag (eten en drinken, begroeten en afscheid nemen, verschonen of toi-

letbezoek, slapen, overgangsmomenten, vrij spel en het activiteitenaan-

bod),  

• Voldoende buitenspeeltijd.  

G. Observeert en volgt de kinderen en let daarbij op het welbevinden, de betrokken-

heid en de brede ontwikkeling(slijn) van de kinderen. Dat betekent:  

• Dagelijks kijken naar kinderen, kinderen ‘in beeld hebben’,  

• Een systematisch kindvolgsysteem gebruiken als hulpmiddel,  

• Signaleren van eventuele gedrags- of ontwikkelingsproblemen,  

• Bevindingen uit observaties gebruiken voor het beredeneerde en vrije 

aanbod aan kinderen, het bijstellen van het pedagogisch handelen en 

pedagogisch beleid.  
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H. De kinderopvang bevordert zoveel mogelijk de doorgaande lijn in de ontwikkeling 

van kinderen, zowel horizontaal als verticaal.  

• De horizontale lijn komt tot stand door samenwerking, uitwisseling en 

afstemming met andere opvoeders van het kind binnen een bepaalde 

leeftijdsfase en opvangsetting, bijv. BSO met ouders, school, andere op-

vang e.d.  

• De verticale lijn betreft uitwisseling en overdracht van informatie naar 

opvoeders in een volgende leeftijdsfase, bijv. van KDV naar BSO en van 

KDV naar basisschool.  

 

Bouwstenen ‘overdracht waarden en normen’  
A. De kinderopvang heeft actieve en positieve belangstelling voor verschillen tussen 

mensen en diversiteit.  

B. De kinderopvang staat open voor eigen inbreng van kinderen en moedigt hen aan 

om zich te uiten en hun menig te geven.  

C. De kinderopvang stimuleert kinderen anderen te horen en te zien en anderen goed 

te begrijpen.  

D. De kinderopvang leert kinderen sociale en morele regels en leert hen oplossingen te 

zoeken bij conflictsituaties, o.a. door een voorbeeld te zijn voor kinderen en een op-

lossingsgerichte levenshouding voor te leven.  

E. De kinderopvang stimuleert kinderen om zelfstandig na te denken over hoe de we-

reld in elkaar zit en om te leren zelf hun mening te vormen over wat goed en niet 

goed is, op een manier die anderen in hun waarde laat.  

 

Bouwstenen ‘Emotionele veiligheid en welbevinden’  
A. De kinderopvang zorgt voor een sensitief-responsieve omgeving voor ieder kind in 

de vorm van:  

• Geven van emotionele ondersteuning (oprechte aandacht en waarde-

ring)  

• Tonen van respect voor autonomie (tegemoetkomen aan uniciteit en 

zelfstandigheid)  

• Bewaken van structuur en grenzen (duidelijkheid en voorspelbaarheid)  

• Geven van informatie en uitleg  

• Bieden van ontwikkelingsstimulering en -ondersteuning  

• Begeleiding van interacties tussen kinderen onderling: erkennen, her-

kennen en stimuleren van relaties tussen kinderen in de groep.  

B. Kinderopvangorganisaties hanteren een plaatsingsbeleid dat deze sensitief-

responsieve omgeving faciliteert en ondersteunt. 

 

Bouwstenen ‘Opvoedingspartner van ouders’  
De kinderopvang bouwt aan en onderhoudt een partnerschap met ouders rond het op-

voeden en helpen opgroeien van hun kind door:  

A. Belangstelling en respect te tonen voor de wijze waarop ouders hun ouderschap 

vormgeven.  

B. Positieve interacties met ouders aan te gaan.  

C. Te zorgen voor wederzijdse uitwisseling en afstemming van de informatie over het 

kind en over de opvoedingsideeën.  

D. Betrokkenheid van ouders bij hun kind in de kinderopvang aan te moedigen en te 

stimuleren. Zeggenschap en invloed van ouders te regelen via oudercommis-

sie/cliëntenraad en informatie die direct van invloed is op de pedagogische praktijk 

te delen met alle ouders. 
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Bijlage 1  

Berekening uren pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker 

 

Besluit binnen H3O voor inzet van deze uren, genomen in september 2018: 

H3O kiest voor een scheiding van de twee functies: de pedagogisch coach en de peda-

gogisch beleidsmedewerker. De pedagogisch coach wordt ingezet per IKC, hier is geen 

‘bovenschoolse’ inzet van toepassing. De pedagogisch beleidsmedewerker wordt deels 

‘bovenschools’ ingezet en deels binnen de individuele IKC’s. Per IKC wordt afgesproken 

wat de exacte werkzaamheden van de pedagogisch beleidsmedewerker zijn. 

 

 

Uitwerking per 1-1-2019: 

Op basis van de evaluatie van de coördinerende, bovenschoolse dag voor de ped. be-

leidsmedewerker is geconcludeerd dat 8 uur per week te weinig is. We stellen het vol-

gende voor: 

- 2 dagen per week bovenschools voor uitvoering van werkzaamheden van de peda-

gogisch beleidsmedewerker = 16 uur per week, verdeeld over 40 werkweken = 640 

uur op jaarbasis 

- Voor de locaties blijft er een minimum van 810 uur beschikbaar, per LRK-nummer is 

dat 810:29= 28 uur. 

 

Uitwerking van deze verplichting voor elke afzonderlijke locatie: 

IKC Aantal FTE Minimale 
coachuren 
obv hele fte 
per jaar 

Aantal 
LRK-
nummers 

Minimale be-
leidsuren (excl 
bovenschools) 

Horizon 0,3472 fte  3 uur 1 28 uur  

Fontein 4,42 fte 44 uur 3 84 uur 

Repelaer  7,79 
fte 

78 uur 4 112 uur 

Kristal 5,09 fte 51 uur 4 112 uur 

Sterrekijker 3,56 fte 35 uur 2 56 uur 

Prins Bernard 3,23 fte 32 uur 2 56 uur 

Prinses Juliana-
school 

3,38 fte 34 uur 2 56 uur 

Ebs Eden 2,21 fte 22 uur 2 56 uur 

de Regenboog 4,30 fte 43 uur 4 112 uur 

Bavinck 3,72 fte 37 uur 2 56 uur 

Klein Duimpje 1,86 fte 18 uur 1 28 uur 

Polderpeuters 0,9264 fte 9 uur 1 28 uur 

Belhamels 3,92 fte 39 uur 1 28 uur 

Totaal 40,83 fte* 445 uur* 29 812 uur (=excl 
bovenschoolse 

uren) 
* verschil wordt veroorzaakt door afrondingen naar hele uren 

 

De uren bovenschools van de pedagogisch beleidsmedewerker worden ingezet om het 

beleid op gebied van de totale kinderopvang te versterken. 
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