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1. COACHING EN BELEIDSMEDEWERKER 

1.1. Wettelijke kaders (VE-)coaching en beleidsmedewerker 
Per 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. Deze wet 
verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Een onderdeel uit deze wet is het 
inzetten van uren voor een beleidsmedewerker en het bieden van coaching aan de pedagogisch 
medewerkers binnen de organisatie om de geboden kwaliteit in de praktijk van de kinderopvang te 
verhogen. Daarom ontvangt iedere pedagogisch medewerker die werkzaam is binnen ons 
kindercentrum sinds januari 2019 structureel pedagogische coaching.  
Vanaf januari 2022 is hier de verplichting van een VE-coach bijgekomen voor organisaties die VVE 
aanbieden. Deze uren worden ingezet ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van de 
voorschoolse educatie. Dit betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens met 
betrekking tot voorschoolse educatie of extra VE-coaching van beroepskrachten die werkzaam zijn 
op de VVE-groep.  
 
Het minimum aantal in te zetten uren op jaarbasis van de pedagogisch beleidsmedewerker en coach 
is afhankelijk van het aantal kindercentra binnen de organisatie, het aantal FTE aan pedagogisch 
medewerkers en het aantal kinderen die met een VVE-indicatie gebruik maken van onze opvang.  
Hiervoor zijn door de overheid de volgende rekenregels opgesteld:  

• Beleidsmedewerker: 50 uur x het aantal kindercentra (per LKR nummer) 

• Coach: 10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers 

• VE-coach: 10 uur x aantal geïndiceerde VVE kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar 
Als peildatum voor deze rekenregel dient de houder jaarlijks op 1 januari vast te stellen hoeveel uren 
er minimaal vereist is voor zowel de beleidsvoering als de coaching.  
 
Er is in de Wet IKK geen minimum gesteld aan het aantal coachingsuren per beroepskracht. De 
houder bepaalt zelf de verdeling van deze coachingsuren naar aanleiding van de wensen en het 
functioneren van de pedagogisch medewerkers binnen de betreffende organisatie. Hierbij geldt de 
voorwaarde dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks coaching ontvangt. Deze verdeling wordt 
schriftelijk vastgelegd. 
 
Aan het einde van het kalenderjaar zullen we terugkijken op het verloop van de pedagogische 
coaching, de beleidsontwikkeling en -implementatie. Uit aspecten die wellicht minder prettig 
verlopen zijn, kunnen we lering trekken voor volgend jaar. 
 

1.2. Evaluatie coaching 2021, vooruitblik 2022 
In 2021 hebben we voldaan aan de uren die vooraf berekend zijn op het gebied van coaching en 
beleid. Huize Zeldenrust heeft twee pedagogisch coaches in huis. Één van deze twee coaches heeft in 
het begin de verantwoordelijkheid gekregen voor de pedagogische coaching en de 
beleidsontwikkeling. Beide coaches dragen samen de verantwoordelijkheid voor de 
beleidsimplementatie. 
  
Door uitval van deze pedagogisch coach eind oktober 2021 heeft de andere coach de taken 
overgenomen. Wij liepen hierbij tegen enkele aspecten aan:  

• er had (meer dan) voldoende coaching on the job plaatsgevonden; 

• de uren individuele coaching bleken nog niet gecoacht te zijn, waardoor er aan het einde   
van het jaar nog veel individuele coaching ingezet moest worden; 

• overnemen van een lopend coachingtraject was lastig, i.v.m. minimale documentatie van  
de coaching on the job (waar meer op ingezet was in 2021). 
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N.a.v. deze ervaring, zullen we de coaching in 2022 iets anders vorm gaan geven met meerdere 
peilmomenten gedurende het jaar en tussentijdse evaluaties tussen coaches.  
 
De combinatie van individuele coaching met coaching on the job is prettig. Er wordt ook in 2022 
ingezet op een combinatie van coaching on the job en individuele coachmomenten.  
In 2021 hebben wij meer ingezet op coaching on the job, dit hebben wij als prettig ervaren. Op die 
manier kan individuele coaching weer doorgepakt worden tijdens momenten op de groep. Er is 
weinig ingezet op Video Interactie Begeleiding. In 2022 willen we deze vorm er toch vaker bij 
gebruiken, om de medewerker inzicht te geven in eigen handelen.  
 
Een belangrijk deel van de coachingsuren in 2022 wordt besteed aan de kwaliteit van medewerkers 
die nieuw zijn binnen kindercentrum Huize Zeldenrust. In 2021 zijn er enkele nieuwe medewerkers 
gestart binnen Huize Zeldenrust, het betreft ook medewerkers die minder ervaring hebben in de 
kinderopvang.  
 

1.3. Evaluatie beleidsontwikkeling en -implementatie 2021, vooruitblik 2022 
In 2022 zullen we het bijwerken en opstellen van de beleidsdocumenten op dezelfde manier 
uitvoeren en qua tijd bijhouden. Doordat we ook hierin met een Excel-bestand werkten waarin een 
automatische som is opgenomen, konden we op ieder gewenst moment van het jaar inzien hoeveel 
tijd we in de beleidsontwikkeling en -implementatie hebben geïnvesteerd.  
De implementatie richting ouders zal op dezelfde wijze verlopen als in 2021.  
 
Door corona waren fysieke vergaderingen/bijeenkomsten niet altijd mogelijk. Wij hebben gemerkt 
dat het lastig is om op die manier beleidsdocumenten levendig te houden in het team. Voor 2022 
ligt ‘het levendig houden van beleid’ als prioriteit. In 2021 hebben wij een mooie balans weten te 
vinden in de beleidsontwikkeling van ons kindercentrum. Er zijn digitale vergaderingen geweest en 
een quiz waarin de documenten aan bod kwamen. Dit heeft voor een opfrissing van de kennis over 
beleidsdocumenten bij de medewerkers gezorgd.  
 
Op advies van de oudercommissie zal het volledige pedagogisch beleid herschreven worden onder 
de voorwaarden van ‘heldere communicatie’. Met de oudercommissie zal het beleid begin 2022 
doorgenomen worden, dit was reeds de bedoeling in 2021. 
 

1.4. Contactmomenten personeel  

1.4.1. Kwaliteiten van het team 

Huize Zeldenrust heeft een vast en enthousiast team. We dragen het kindercentrum met zijn allen 
een warm hart toe. Dit uit zich in de flexibiliteit van het team (bijvoorbeeld extra werken bij ziekte) 
en is terug te zien in het werken op de groepen. Onze pedagogisch medewerkers  hebben veel 
verschillende opleidingen gevolgd, maar toch werken ze allemaal volgens de visie van het 
kindercentrum en kunnen hierin aan de slag met hun eigen kennis, vaardigheden en creativiteit. 
De lijnen binnen ons kindercentrum zijn kort, wat de communicatie makkelijk maakt. Indien er 
vragen zijn, worden deze zo snel mogelijk besproken en waar mogelijk opgelost.  
Bovendien staan de medewerkers binnen ons kindercentrum ervoor open om hun pedagogische 
kwaliteiten op peil te houden door middel van cursussen en opleidingen. Hierbij wordt gekeken 
naar zowel de behoefte vanuit de organisatie als naar de persoonlijke behoeften, mogelijkheden en 
kwaliteiten van iedere pedagogisch medewerker en worden de mogelijkheden besproken met de 
directie. Op deze manier willen we de kwaliteit binnen het kindercentrum behouden en waar nodig 
verhogen, en de pedagogisch medewerkers blijven uitdagen binnen de kinderopvangbranche. 
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1.4.2. Verbeterpunten van het team 

Momenteel zijn er geen expliciete verbeterpunten op te merken wat betreft de opleidingen en 
cursussen bij de pedagogisch medewerkers. Wel hopen we dat opleidingen en cursussen het 
komende jaar meer opgepakt kunnen worden. Afgelopen twee jaren was dit lastiger i.v.m. de 
coronapandemie, waardoor er weinig cursussen doorgingen of alleen digitaal aangeboden werden.  
Indien er bij de pedagogisch medewerkers persoonlijke ontwikkeldoelen zijn, kunnen deze ook 
opgepakt worden met de pedagogische coaches.  
 

1.4.3. Functioneringsgesprekken 

Jaarlijks vindt er met iedere pedagogisch medewerker een functioneringsgesprek plaats, waarin 
besproken wordt hoe de werkzaamheden verlopen. Hierin krijgen zowel de directie als de 
betreffende pedagogisch medewerker het woord. Van ieder functioneringsgesprek worden notulen 
gemaakt, die ondertekend worden door de medewerker en de directie. In de 
functioneringsgesprekken is scholing en loopbaanontwikkeling ook een onderwerp dat besproken 
wordt. Hierin worden de wensen van de pedagogisch medewerkers op individueel niveau 
geïnventariseerd. 
Indien nodig, zijn er tussentijds ook gesprekken tussen de pedagogisch medewerker en directie. Dit 
kan zowel op verzoek van de medewerker als van (één van) de directieleden plaatsvinden.  

 

1.4.4. Teamvergaderingen en groepsoverleggen 

In 2022 zullen we met een andere opzet gaan werken wat betreft werkoverleggen en 
teamvergaderingen. Tot afgelopen jaar hebben we zo’n vijf tot zes keer per jaar een 
teamvergadering georganiseerd, waarbij het gehele team aanwezig was en er zaken besproken 
werden die voor vrijwel alle medewerkers van belang zijn. Doordat ons kindercentrum inmiddels 
gegroeid is tot een organisatie met zeven groepen en meer dan 25 personeelsleden, merkten we 
dat de efficiëntie van de teamvergaderingen begon te verminderen. Hierdoor hebben we besloten 
dat groepen zelf ongeveer vijf vergaderingen per jaar inplannen, waarbij enkel de pedagogisch 
medewerkers van die groep(en) aansluiten. Hierdoor kunnen groepsgebonden vragen en aspecten 
behandeld worden, waardoor we verwachten dat de overleggen meer rendement opleveren.  
Daarnaast zijn er twee algemene teamvergaderingen ingepland, waarbij alle personeelsleden 
aanwezig zullen zijn. Tijdens deze teamvergaderingen zullen aspecten als de meldcode en de 
protocollen aanbod komen.  
Om tussentijds ook voldoende communicatie te behouden naar het gehele team, zal er regelmatig 
een nieuwsbullet gemaakt worden door de directie, waarin teamspecifieke zaken benoemd 
worden. Hierdoor kan toch iedereen tijdig op de hoogte zijn van eventuele veranderingen of 
bijzonderheden.  
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Berekende uren en toelichting 2022 
Bij Huize Zeldenrust zijn er op 1 januari 2022 in totaal 17 fulltimers in dienst. Op 1 januari 2022 zijn er 
in totaal 5 geïndiceerde VVE-kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar.  
Op grond van de Wet IKK is daarom op jaarbasis nodig:  

Pedagogische coaching van medewerkers  17 x 10 = 170 uren 
Pedagogische beleidsontwikkeling/-implementatie  2 x 50 = 100 uren  
VE-coaching      10 x 5 = 50 uren 
 

1.5. Pedagogische coaching  
Huize Zeldenrust bestaat uit een kindercentrum met twee aparte LKR nummers, te weten één voor 
het KDV en één voor de BSO. Bij de afwegingen over de verdeling van de uren over de verschillende 
locaties hebben we besloten de beschikbare uren bij elkaar op te tellen en deze voor het gehele 
team beschikbaar te stellen. Dit omdat het aantal fulltime fte bij de BSO dermate laag is, waardoor 
dit zou betekenen dat de betreffende pedagogisch medewerkers erg weinig recht hebben op 
coaching. Omdat we hen net zoveel coaching willen bieden als de andere medewerkers, zullen we de 
coachingsuren van de LRK-nummers samenvoegen en deze beschikbaar stellen voor alle pedagogisch 
medewerkers binnen ons gehele team.  
 
Momenteel (januari 2022) heeft Huize Zeldenrust in totaal 28 pedagogisch medewerkers 
(fulltimers, parttimers en student-werknemers) in dienst. Bij de verdeling van de coachingsuren 
per pedagogisch medewerker zorgen we ervoor dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks een 
vorm van coaching ontvangt, het is geen individueel recht. Op welke manier deze coaching vorm 
krijgt, wordt in overleg met de betreffende medewerker besloten. Op die manier kunnen de 
pedagogische coaches binnen Huize Zeldenrust maatwerk bieden en inspelen op de individuele 
behoeften, wensen en ontwikkelkansen van iedere pedagogisch medewerker.  
 
Afhankelijk van de behoeften van leidinggevende, groepen en individuen binnen het team, zijn er 
o.a. mogelijkheden tot de volgende vormen van coaching:  

• individuele coachingsgesprekken;  

• coaching on the job (waarbij één vijfde van een tijd op de groep maximaal geteld wordt als 
de coach meetelt in de BKR); 

• video Interactie Begeleiding (VIB); 

• intervisie tijdens team of groepsvergaderingen. 
 
Verdeling van de coachingsuren:  

• Individuele coaching: de frequentie hiervan wordt bepaald door de coachvraag van de 
medewerker. Iedere medewerker krijgt individuele coaching, bijvoorbeeld door middel van 
Video Interactie Begeleiding. Tijdens deze momenten wordt er ingegaan op de pedagogische 
kwaliteit die de betreffende medewerker biedt op de werkvloer of is er voor de pedagogisch 
medewerker de mogelijkheid om een eigen coachingsvraag te stellen waarmee we een 
periode aan de slag gaan.  

• Coaching on the job: de coach zal deze tijd zelf op de groep werkzaam zijn, waarbij 
handvatten en tips gegeven worden om het pedagogisch handelen van de medewerkers te 
verbeteren. Tijdens coaching on the job tellen wij één vijfde van de uren dat de coach zelf 
op de groep werkzaam is (en meetelt in de BKR). Hierbij kan uitgegaan worden van een 
coachingsvraag van (één van) de medewerkers, maar ook vanuit de leidinggevende kan er 
gericht gecoacht worden op specifieke pedagogische aspecten. Bijvoorbeeld om extra 
coaching te geven op het werken met baby’s of werken met VVE. Hiervoor zullen de coaches 
ook meedoen met de scholingen.   
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1.6. Beleidsontwikkeling en -implementatie 
In totaal zullen er komend kalenderjaar binnen onze organisatie 100 uur aan beleidsontwikkeling 
en -implementatie worden ingezet om het pedagogisch beleidsplan en diverse protocollen en 
documenten op te stellen en bij te werken.  
Dit jaar willen we een bijeenkomst organiseren voor de medewerkers die het afgelopen jaar in dienst 
zijn gekomen, waarbij we diverse documenten en protocollen zullen doornemen. O.a. Meldcode 
Kindermishandeling, het ontruimingsbeleid en het beleid rondom Gezonde Kinderopvang zullen de 
revue passeren.  
Vanaf 2022 starten we met een andere vorm van vergaderen. Twee keer per jaar zal er vergaderd 
worden met het gehele team, de andere momenten zullen groepsoverleggen zijn; baby, dreumes, 
peuter en BSO. De groepsoverleggen gaan inhoudelijk in op de praktijk op groep, waarbij altijd de 
diverse beleidsdocumenten en protocollen van ons kindercentrum de leidraad zullen zijn. Tijdens de 
twee bijeenkomsten met het volledige team (voor 2022: 9 juni en 8 november) komen door middel 
van enkele werkvormen de beleidsdocumenten aan bod. Daarnaast zal er een quiz gepland worden 
om digitaal met alle medewerkers de beleidsdocumenten en protocollen onder de aandacht te 
brengen.  
 
Registratie beleidsuren 
In 2022 zullen alle beleidsstukken en protocollen weer herzien en vernieuwd worden (op basis van 
de voorwaarden van ‘heldere communicatie’). Het aantal uren dat hieraan gespendeerd wordt, 
wordt genoteerd in een Excel-bestand. Ook de geïnvesteerde tijd voor het voorbereiden en 
uitvoeren van de teamvergaderingen, zowel in digitale als fysieke vorm, zullen we noteren in dit 
Excel-bestand. Door in dit bestand een automatische som te plaatsen, geeft het direct zicht op het 
aantal uren dat ingezet is door de beleidsmedewerker. Hierdoor kan er tussentijds snel de balans 
opgemaakt worden over de nog in te zetten beleidsuren.  
 

1.7. VE-coaching 
In totaal zullen er dit kalenderjaar 50 extra VE-coachingsuren worden ingezet. Deze uren zullen 
worden ingezet voor het maken van een kwaliteitsslag in de beginfase van de VVE. Huize 
Zeldenrust is sinds 2021 een officiële VVE-locatie. In 2021 is een mooie start gemaakt als VVE 
biedende organisatie, echter zijn er nog wel stappen te zetten. Zowel achter de schermen qua 
beleidsdocumentatie, maar ook op de werkvloer zijn er nog aspecten die geoptimaliseerd kunnen 
worden. Samen met de medewerkers die werkzaam zijn op de VVE-groep wordt een passende 
werkwijze uitgezet, waarin een structuur van overleg en coaching samenkomt. Er zal tussentijds 
ruimte zijn voor het maken of eventueel bijstellen van individuele kindplannen om de kwaliteit van 
het VVE-aanbod te bevorderen.  
Door een regelmaat van overlegstructuur tussen de VVE-medewerkers en de VE-coach zorgen we 
voor korte lijntjes en de inzet van minimaal 50 VE-coachingsuren. De cirkel die we met de VVE-
medewerkers gaan doorlopen is een cyclus die continu doorloopt om voldoende contactmomenten 
met de VE-coach te creëren en daarmee de kwaliteit van de kindplannen en structuur van werken in 
de praktijk te verbeteren.  
De gesprekken met de VE-coach, welke in de volgende weergave genummerd zijn, worden om de 
maand gepland. Op die manier is er voldoende controle en contact in de uitvoering van VVE en de 
individuele plannen van de kinderen. In het specifieke opleidingsplan VVE staan nog specifieke 
beschreven hoe de coaching van de VVE coach nog meer wordt ingezet op de 5 peilers:  

1) het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie. 
2) het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden 
taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
3) het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie. 
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4) het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
5) het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en 
aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

 
 

             
 
*Tijdens stand van zaken kan er ook overgegaan worden naar stap 1. Evalueren en een nieuw doel 
stellen. Wanneer tijdens deze evaluatie/stand van zaken opgemerkt wordt dat het plan redelijkerwijs 
behaald is, zal er overgegaan worden tot het stellen van een nieuw doel.  

•Evaluatie vorige plan

•Bespreken doel(en) per 
VVE-kind

1. EVALUATIE EN 
DOEL

Medewerkers + VE-
coach

•Elke mentor werkt van zijn 
eigen VVE-kinderen het plan uit

Uitwerken 
plannen

•Wat hebben we 
nodig?

•Hoe in de praktijk? 

•Koppeling thema's.

2. PLANNEN IN DE 
PRAKTIJK

Medewerkers + VE-
coach

•Concrete observatie via 
formulier observatie in klapper 

Uitvoering en 
observatie 

plannen

•Waar staan we nu?

3. STAND VAN 
ZAKEN 

Medewerkers + 
VE-coach*

•Concrete observatie via 
formulier observatie in klapper 

Uitvoering en 
observatie 

plannen
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2. OPLEIDINGSPLAN ALGEMEEN 

2.1. Wettelijke kaders opleidingsplan 
In 2018 zijn er nieuwe regels binnen de kinderopvangbranche vastgesteld, die vallen onder de Wet 
IKK. Onderdeel hiervan is het opstellen van een opleidingsplan, waarin beschreven wordt op welke 
wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten worden onderhouden. Dit plan zal een 
opsomming geven van een aantal opleidingen en cursussen die jaarlijks terugkeren binnen ons 
team, naast nieuwe opleidingen en cursussen die we het team aanbieden. We kijken hoe we dit 
binnen een kalenderjaar kunnen inplannen. Het hangt samen met de omstandigheden die in het jaar 
kunnen ontstaan. Daarbij kijken we naar de extra kennis die nodig is vanuit de organisatie, maar ook 
naar de interesses die bij de pedagogisch medewerkers liggen. Tot slot nemen we in dit plan ook 
verplichte cursussen op, zoals o.a. de BHV-training. Bovendien wordt in dit plan een evaluatie 
opgenomen en waar nodig bijgesteld voor het volgende jaar.  
Daarnaast is volgens de wet IKK verplicht dat alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de 
babygroepen, uiterlijk 1 januari 2025 een erkende babyscholing hebben afgerond. Ook invalkrachten 
en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis die op babygroepen werken, moeten per 1 januari 
2025 aan deze kwalificatie-eis voldoen. 
Tot slot is er ook een kwaliteitseis voor pedagogisch medewerkers wat betreft het minimale 
taalvaardigheidsniveau. Vanaf 1 januari 2025 dienen alle pedagogisch medewerkers een minimaal 
niveau van 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid te hebben. Ook invalkrachten en pedagogisch 
medewerkers op tijdelijke basis moeten aan deze kwalificatie-eis voldoen.  
 

2.2. Evaluatie opleidingsplan 2021, vooruitblik 2022-2025 
Begin 2021 hebben alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de babygroep, alsmede 
ook de pedagogische coaches, de erkende babyscholing “Werken met baby’s” afgerond. Naar 
aanleiding hiervan is er een overlegmoment geweest met alle medewerkers die de cursus gevolgd 
hebben en zijn er aanpassingen gedaan in het dagelijks werken met baby’s. Indien er nieuwe 
medewerkers binnen het babyteam aangesteld worden, zullen zij het aanbod krijgen om deze cursus 
te volgen, zodat ook zij voor 2025 de scholing hebben afgerond. Er zijn in 2021 enkele nieuwe 
medewerkers bij Huize Zeldenrust komen werken, waardoor zij deze babyscholing nog dienen te 
volgen.  
In 2021 zijn er geen medewerkers van onze organisatie gestart aan een cursus om de bewijslast 
van het minimale taalniveau van 3F te behalen. Momenteel hebben we enkele medewerkers in 
dienst die dit nog wel dienen te behalen, waardoor in 2022 deze medewerkers het aanbod krijgen 
om de taaltoets voor 2025 te gaan volbrengen.  
Tevens hebben onze pedagogisch medewerkers in 2021 de herhalingscursus gevolgd van 
(kinder)EHBO en BHV. Alle pedagogisch medewerkers hebben als basis het certificaat van de 
(kinder)EHBO. Daarnaast zijn er afgelopen jaar zes medewerkers opgeleid tot BHV-ers.  
De pedagogisch medewerkers die EHBO geschoold zijn, zullen medio 2023 een herhalingscursus 
ontvangen, gezien deze scholing één keer per twee jaar noodzakelijk is.  
De pedagogisch medewerkers die een BHV certificaat hebben, worden jaarlijks bijgeschoold. Dit zal 
medio 2022 zijn. 
In 2021 heeft één van onze pedagogisch medewerkers ook de cursus tot aandachtsfunctionaris 
gevolgd en afgerond. Hierdoor hebben we momenteel twee aandachtsfunctionarissen binnen onze 
organisatie werkzaam, die in 2022 samen zorg dragen voor de behandeling van praktijkcasussen en 
het implementatieproces wat betreft de wet- en regelgeving van de Meldcode Kindermishandeling.  
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2.3. Overzicht aanbod opleidingen en cursussen  
Hieronder is een schematische weergave te zien van de opleidingen en cursussen die de komende 
jaren centraal zullen staan binnen onze opvangorganisatie. Daarnaast staat Huize Zeldenrust altijd 
open voor extra cursussen om de kwaliteit van de kinderopvang verder te verhogen.  

*ook een onderdeel voor VVE medewerkers 

2.4. Beschikbaar budget 
We hebben als kindercentrum op jaarbasis geen vaststaand budget voor cursussen. 
Er wordt door de directie gekeken naar de kosten van de cursus en of er een noodzaak voor het 
kindercentrum en de pedagogisch medewerker is om de betreffende cursus te volgen. Daarbij 
nemen we ook in overweging of er eventueel subsidie vanuit de gemeente of vanuit de overheid 
beschikbaar is voor bepaalde cursussen of opleidingen. 
Als een cursus geheel wordt gefinancierd door Huize Zeldenrust, kan er een regeling getroffen 
worden met onze medewerkers over de betaling hiervan indien ze de organisatie verlaten. Indien ze 
een cursus namens de organisatie aangeboden krijgen, maar ze binnen een aantal jaar de organisatie 
verlaten, dienen ze in sommige gevallen procentueel een gedeelte van het cursusgeld terug te 
betalen.  
 

 

  

Jaar Opleiding Inhoud Wie Afgerond 

2022 BHV EHBO, Brand en 
ontruiming 

Medewerkers in 
het bezit van een 
BHV diploma 

Medio 2022 

2022 en verder… 3F taaltoets* Nederlandse taal 
op 3F niveau  

Nieuwe (VVE) 
medewerkers 

Uiterlijk 
december 
2024 

2022 Coach Gezonde 
Kinderopvang 

Herhalingsdag Angelique en 
Linda als gezonde 
coaches 

December 
2022 

2022 en verder… Werken met 
baby’s 

Babyscholing 
kwalificerend voor 
de Wet IKK 

Nieuwe 
medewerkers 
(voor de 
babygroep) 

Uiterlijk 
december 
2024  

2023, elke twee jaar (kinder)EHBO Herhaling EHBO 
voor kinderen 
m.b.t. ontruimen, 
reanimatie, 
verstikking, 
verbranding, etc. 

Alle medewerkers 
binnen Huize 
Zeldenrust 

Medio 2023 
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3. OPLEIDINGS- en COACHPLAN VVE 

3.1. Wettelijke kaders opleidingsplan 
Sinds maart 2021 is Huize Zeldenrust een VVE-gecertificeerde kinderopvanglocatie. Om hieraan te 
kunnen voldoen, is het verplicht om de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de VVE-
groep, jaarlijks een scholing aan te bieden ter verdieping en/of verbreding van het werken met een 
VVE-methode, waarna dit toepasbaar is in de praktijk. 
Daarvoor hebben wij ook een specifiek opleidingsplan opgesteld voor de pedagogisch medewerkers 
die op de VVE-groep werkzaam zijn. Ook dit onderdeel van het beleid zal jaarlijks worden 
geëvalueerd, waarna eventuele veranderingen doorgevoerd worden om de kwaliteit te verbeteren.  
 
In dit plan wordt beschreven hoe de kennis en vaardigheden van de medewerkers voldoende op peil 
wordt gehouden op de volgende vijf peilers:   

1) het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie. 
2) het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden 
taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
3) het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie. 
4) het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
5) het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en 
aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

3.2. Evaluatie opleidingsplan 2021, vooruitblik 2022-2025 
Afgelopen jaar hebben we onze organisatie tot een VVE-gecertificeerde locatie kunnen vormen. 
Vanaf maart 2021 kunnen wij daardoor ook gesubsidieerde plaatsen aanbieden voor kinderen met 
een VVE-indicatie. We hebben een VVE-beleid opgesteld en enkel medewerkers met de juiste 
scholing zijn op de VVE-groep werkzaam.  
Het afgelopen half jaar hebben we ons voornamelijk toegelegd op een passende werkwijze voor 
VVE-kinderen op de peutergroep, waarbij we aan de slag zijn gegaan met individuele kindplannen 
voor geïndiceerde kinderen. Hierbij hebben we geen scholing gedaan, ook omdat deze lastig in te 
plannen waren in verband met de coronapandemie. 
 
Als VVE gecertificeerde locatie hebben we de afgelopen maanden gemerkt dat onze manier van 
observeren van de kinderen een kwaliteitsslag kan gebruiken. Onze doelstelling was om met KIJK! 
te gaan werken. In de praktijk bleek dat de scholen helaas gestopt zijn met KIJK, waardoor een 
doorgaande leerlijn in de observatie uitblijft.  
Doelstellingen voor 2022:  

- Focus voor 2022 ligt dit jaar op het werken met een professioneel kindvolgsysteem. 
- N.a.v. gemeenteoverleg helder krijgen op welke manier de doorgaande leerlijn met de 

basisschool verbeterd kan worden ondanks het werken met twee verschillende systemen.  
 
Met BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning zullen er in 2022 een tweetal 
nascholingsbijeenkomsten gepland worden. Met alle VVE-geschoolde pedagogisch medewerkers 
willen we deelnemen aan deze bijeenkomsten, zodat we hierin samen een keuze kunnen maken voor 
de toekomst. 
 
Huize Zeldenrust zal vanaf 2022 jaarlijks met BCO afstemmen welk aanbod zij hebben op het 
gebied van verdieping en verbreding van het werken met VVE, zodat de VVE-geschoolde 
medewerkers hierin getriggerd blijven om de kwaliteit van het VVE-aanbod hoog te houden. Door 
scholing bij een externe organisatie ontmoeten onze pedagogisch medewerkers ook 
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sparringspartners en kunnen ze hun blikveld verruimen door in contact te komen met pedagogisch 
medewerkers die bij een andere organisatie op een VVE-groep werkzaam zijn.  
 

3.3. Overzicht aanbod opleidingen en cursussen VVE (en bevordering 

kennis/vaardigheden medewerkers)  
Hieronder is een schematische weergave te zien van de opleidingen en cursussen die dit jaar centraal 
staan op het gebied van VVE.  
 

 
Naast bovenstaande scholingen zullen wij in een continu proces bezig zijn om de kwaliteit (van VVE) 
te waarborgen. Per peiler zullen wij in onderstaand schema toelichten hoe wij de kennis en 
vaardigheden van de medewerkers op peil houden. 
 

Peilers Focus binnen dit 
onderwerp 
(kennis/vaardigheid) 

Wanneer en hoe 

Het werken met 
een VVE-
programma: 
Startblokken 

Thema-uitwerking n.a.v. 
Startblokken 
(ontwikkelingsgericht) 

Continu: De (VVE-)coach zal individuele en groepscoaching inzetten 
om de thema’s aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van de 
kinderen. De (VVE-)coach leest de thema’s en voorziet van feedback 
indien nodig. 
Jaarlijks: In de teamvergadering zal er ingegaan worden op thema’s 
bij Startblokken. Er zijn enkele medewerkers die hebben alleen de 
VVE bekwaam gehad, in een teamvergadering zullen wij kennis en 
ervaringen met elkaar delen (in het bijzijn van (VVE-)coach.  

Het stimuleren 
van de 
ontwikkeling van 
het jonge kind, in 

Ontwikkelingsstimulering 
n.a.v. nieuwe kind-volg-
systeem.  

Continu → individuele coaching: De (VVE-)coach zal op het individu 
hierop coachen. De (VVE-)coach leest de thema’s en coacht hierin 
indien nodig. Hierbij wordt ook gekeken naar de aansluiting van de 

Jaar Opleiding Inhoud Wie Afgerond 

2022 Nascholings-
bijeenkomst 1 
met BCO 

Welk kindvolgsysteem past bij 
Huize Zeldenrust? Hierbij wordt 
ingezoomd op Looqin, KIJK! en 
Horeb (van Startblokken) 

Alle VVE geschoolde 
medewerkers  

Vóór 
zomer 
2022 

2022 Nascholings-
bijeenkomst 2 
met BCO 

Nader te bepalen met alle VVE 
medewerkers tijdens 
bijeenkomst 1. Waar willen de 
medewerkers extra in geschoold 
worden en met elkaar op 
inzoomen 

Alle VVE geschoolde 
medewerkers 

Na 
zomer 
2022 

2022  VVE bekwaam Kwalificerende opleiding voor 
werken op een VVE groep 

Twee pedagogisch 
medewerkers 
(beide werkzaam op 
de peutergroep) 

Begin 
2023 

2023 Methodiek 
kindvolgsysteem 

Scholing van de gekozen 
observatiesysteem 

Alle pedagogisch 
medewerkers, 
waarbij de focus in 
het begin ligt bij de 
VVE- en 
peutergroep(en) 

Medio 
2023 
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het bijzonder op 
de gebieden taal, 
rekenen, 
motoriek en 
sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 

activiteiten bij de verschillende gebieden en de leeftijd van de 
kinderen.  
Jaarlijks → groepscoaching/training: De focus hiervoor zal met name 
aan het einde van het jaar liggen. Dan zijn de kinderen met het 
nieuwe observatiesysteem in kaart gebracht en zal er in een training 
door de (VVE-)coach ingezet worden om in te zoomen op de 
ontwikkelingsgebieden. Hierbij staan de ontwikkelingsgebieden 
centraal en zal een koppeling gemaakt worden naar de thema’s. 

Het volgen van de 
ontwikkeling van 
peuters en het 
hierop 
afstemmen van 
het aanbod van 
voorschoolse 
educatie 

Werken met een 
observatiesysteem 

Na-scholing via BCO: Op 11 april staat een bijscholingsavond gepland 
waarbij we ingaan op meerdere observatiesystemen met als doel te 
kijken welk systeem past bij Huize Zeldenrust.  
 
Continu → individuele en groepscoaching De (VVE-) coach zal de 
medewerkers begeleiden in het verdiepen in het gekozen 
observatiesysteem. Indien mogelijk zullen we deze even gaan testen, 
voordat we daadwerkelijk de keuze maken voor een 
observatiesysteem.   
De (VVE-coach) zal bij implementatie van het observatiesysteem 
tijdens de groepsoverleggen en de individuele momenten 
begeleiden.  

Het betrekken 
van de ouders bij 
het stimuleren 
van de 
ontwikkeling van 
kinderen 

Gesprekken voeren met 
ouders 

Continu → individuele coaching: De (VVE-)coach zal ondersteuning 
bieden en coachen op gesprekken die met ouders gevoerd worden. 
De (VVE-)coach zal een gesprek met de betreffende medewerker 
voorbereiden en doornemen. Indien gewenst door de medewerker of 
noodzakelijk zal de VVE coach aansluiten bij het gesprek. 
Hiervoor kan eventueel video-opname ingezet worden voor een 
gesprekshouding. 
 
Jaarlijks: Er zal door middel van intervisie ingezoomd worden op 
casussen uit de praktijk om hier onder begeleiding van de (VVE-) 
coach op in te zoomen.  

Het vormgeven 
van de 
inhoudelijke 
aansluiting tussen 
voor- en 
vroegschoolse 
educatie en van 
een zorgvuldige 
overgang van het 
kind van voor- 
naar 
vroegschoolse 
educatie 

Gesprekken voeren met 
scholen indien kinderen 
overgaan (focus op de 
warme overdrachten) 

Continu → individuele coaching: De (VVE-)coach zal ondersteuning 
bieden en coachen op gesprekken die met scholen of andere 
samenwerkingspartners (denkende aan Kentalis/Adelante) gevoerd 
worden. De (VVE-)coach zal een gesprek met de betreffende 
medewerker voorbereiden en doornemen. Indien gewenst door de 
medewerker of noodzakelijk zal de VVE coach aansluiten bij het 
gesprek.  
Hiervoor kan eventueel video-opname ingezet worden voor een 
gesprekshouding. 
 
Jaarlijks: Er zal door middel van intervisie ingezoomd worden op 
casussen uit de praktijk om hier onder begeleiding van de (VVE-) 
coach op in te zoomen.  

 

3.4. Beschikbaar budget 
Ook voor de VVE-scholing en -coaching is er geen specifiek beschikbaar budget vastgesteld. Er 
wordt binnen onze organisatie jaarlijks bekeken welke behoeften er zijn om de kwaliteit te 
verbeteren en/of te behouden, waarna er keuzes worden gemaakt welke uren ingezet worden en 
welke cursussen en opleidingen aan geboden worden aan onze VVE-medewerkers.  


