Factsheet
Ureninzet Pedagogisch beleidsmedewerker Kibeo 2019-2020
Wat doet een pedagogisch beleidsmedewerker/ coach?
Pedagogisch beleidsmedewerkers/ coaches dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en
hebben twee belangrijke taken; het coachen van de pedagogisch medewerkers bij hun
dagelijkse werkzaamheden en het ontwikkelen van het pedagogisch beleid.
In deze factsheet lees je meer over de taken van de pedagogisch beleidsmedewerkers.
Daarnaast vind je hier de wijze waarop het aantal verplichte uren voor pedagogisch
beleidsmedewerkers wordt verdeeld over de vestigingen.
1. Taken van de pedagogisch beleidsmedewerker
• De Pedagogisch beleidsmedewerker met uitsluitend beleidstaken
o Opstellen en evalueren van het algemene beleid
o Implementeren van beleid middels interne communicatie, beleidsdagen,
ondersteuning van teamoverleggen
o Ondersteunen van locaties met de uitvoering van het beleid
o Opstellen van de pedagogische plannen en activiteitenplannen
o Inrichting van de ruimte passend bij de pedagogische doelen
• Pedagogisch beleidsmedewerker met beleidstaken én coaching
o Individuele- en groepscoaching
o Ontwikkelen en verzorgen van trainingen
o Locatiebezoeken en observaties
2. Ureninzet en -verdeling van pedagogisch beleidsmedewerkers in 2019
Aantal
Pedagogische beleidsontwikkeling* 220*50
Coaching pedagogisch
372,35*10
medewerkers**
Totaal
** peildatum 1-1-2019

Per jaar
11000
3723,5

Per
week
211,54
71,61

14723,5

283,15

Van de 699 pedagogisch medewerkers hebben in 2019 670 medewerkers coaching ontvangen.
29 medewerkers hebben geen coaching ontvangen als gevolg van een overmacht situatie.
• Globale wijze van verdelen over vestigingen
o Pedagogische beleidsontwikkeling: +/- 12% locatie specifiek (6u), 88%
organisatie breed;
o Per vestiging minimaal 6 uur coaching, meer uren op basis van aantal
medewerkers en behoefte van medewerkers per vestiging.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
o 7 pedagogisch beleidsmedewerkers, samen 194 uur per week, 10088 uur per
jaar volledig besteed aan pedagogische beleidsontwikkeling. Iedere medewerker
heeft eigen aandachtsgebieden;
o 6 pedagogisch beleidsmedewerkers met coaching taken. Samen 170 uur per
week, 8840 uur per jaar. Hiervan hebben zij +/- 3725 uur besteed aan coaching,
de rest aan training en implementatie van beleid.

3. Ureninzet pedagogisch beleidsmedewerkers in 2020
Aantal
Pedagogische beleidsontwikkeling
226*50
Coaching pedagogisch
367,61*10
medewerkers
Totaal
* op peildatum 1-1-2020
•

Per jaar
11300
3676,1

Per
week
217,31
70,69

14976,1

287,99

Globale urenverdeling over vestigingen

Globale verdeling ureninzet Pedagogisch beleidsmedewerker per vestiging
Aantal vestigingen
226
Uren totaal
11300
80% organisatiebreed
9040
20% per vestiging
2260
per vestiging (+/-)
10
Globale verdeling ureninzet pedagogische coaching van medewerkers
Aantal FTE 1-1-2020*
Uren totaal Pedagogisch beleidsmedewerker
Elke PM coacht (700*2)
Aantal uren te verdelen over de vestigingen
Aantal uur per fte per vestiging (+/-)
•

367,61
3676,1
1400
2276,1
6,2

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
o 7 pedagogisch beleidsmedewerkers, samen 190 uur per week, 9880 uur per jaar
volledig besteed aan pedagogische beleidsontwikkeling. Iedere medewerker
heeft eigen aandachtsgebieden;
o 6 pedagogisch beleidsmedewerkers met coaching taken. Samen 170 uur per
week, 8840 uur per jaar. Hiervan besteden zij +/- 3725 uur aan coaching, de rest
aan training en implementatie van beleid.
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