Pedagogisch beleidsmedewerker en coach 2021/2022
Dit is een aanvulling op het pedagogisch beleidsplan
Locatie KDV en BSO de Wildenhorst
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Inleiding
Sinds 1 januari 2019 is het verplicht dat voor elke kinderopvangorganisatie een “pedagogisch
beleidsmedewerker” beschikbaar is voor beleidsontwikkeling, en voor coaching van de pedagogisch
medewerkers.
De term pedagogisch beleidsmedewerker omvat twee functies: de ontwikkeling en invoering van het
pedagogisch beleid (onhandig genoeg ook losstaand de “pedagogisch beleidsmedewerker” genoemd,
en het coachen van pedagogisch medewerkers (de “pedagogisch coach”) bij hun werkzaamheden.
Een organisatie kan 1 persoon beide functies laten vervullen. Het kunnen ook aparte functies zijn. Bij
HappyKids zijn de taken onderverdeeld in deze twee aparte functies; de beleidsmedewerker en de
coach(es).
De kwaliteit van het handelen van de pedagogisch medewerkers is enorm belangrijk. Daarnaast is het
pedagogisch beleid constant onderhevig aan nieuwe pedagogische en didactische inzichten, wet- en
regelgeving, actualiteiten, werkbaarheid in de praktijk, een veranderende doelgroep, en meer
factoren. Dit vraagt om een proces van constante bijstelling en evaluatie van het pedagogisch beleid,
en soms om het opstellen van nieuw beleid.
De pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach zorgen ervoor dat dit proces soepel
verloopt binnen de organisatie.
Voor beide functies zijn er rekenmodellen waarmee een organisatie moet berekenen hoeveel inzet
(uren) er nodig (verplicht) zijn.
In dit document staat beschreven hoe de twee functies worden ingevuld, hoeveel uren er nodig zijn
en wordt er verantwoording afgelegd over wat er al gedaan is in het voorgaande jaar. Dit document
wordt dus jaarlijks herzien en is inzichtelijk voor ouders via het ouderportaal. Ook wordt dit
document ieder jaar aan de inspectie verstrekt.

De pedagogisch beleidsmedewerker
De kerntaak van de beleidsmedewerker is: de ontwikkeling, invoering en evaluatie van (pedagogisch)
beleid
De beleidsmedewerkers binnen HappyKids De Wildenhorst zijn Darja Melis en Lilian Meeusen. Zij
hebben een verplichte scholing gevolgd voor de twee functies.

Darja Melis

Lilian Meeusen

Het pedagogisch beleid kan breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid
omvatten dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker
een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere
medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.
RESULTAATGEBIEDEN CONFORM CAO KINDEROPVANG:
Beleid voorbereiden:
• Volgt ontwikkelingen op de betreffende terreinen van beleidsvorming (maatschappelijke
ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de politiek en/of binnen de sector) en adviseert het hoofd
van de stafafdeling of de directie omtrent het te voeren beleid op deze terreinen.
• Ontwikkelt, binnen de door het hoofd/ de directie gestelde kaders, beleid op één of enkele
onderscheiden beleidsterreinen binnen de onderneming.
Resultaat: Beleid voorbereid, zodanig dat er een bijdrage wordt geleverd aan het kunnen formuleren
van heldere en concrete doelstellingen voor het/ de betreffende beleidsterrein(en).
Beleid realiseren:
• Vertaalt, na vaststelling van het beleid, beleidsvoornemens naar concrete activiteiten. Ontwikkelt
en implementeert activiteiten op het/ de onderscheiden beleidsterrein(en).
• Verricht voorkomende uitvoerende werkzaamheden.
Resultaat: Beleid gerealiseerd, zodanig dat er een bijdrage is geleverd aan het behalen van de
doelstellingen op het/ de betreffende beleidsterrein(en).
Beleidsuitvoering evalueren:
• Evalueert activiteiten op het/ de betreffende beleidsterrein(en).
• Signaleert knelpunten ten aanzien van het/ de betreffende beleidsterrein(en) in relatie tot het
ondernemings- en/of kinderopvangbeleid en neemt initiatieven die kunnen leiden tot verbeteringen
en/of aanpassingen.
Resultaat: Beleidsuitvoering geëvalueerd, zodanig dat verbeteringen en/of aanpassingen kunnen
worden doorgevoerd.
Informatie overdragen:
• Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht op het/ de betreffende
beleidsterrein(en) binnen de eigen onderneming en daarbuiten ten behoeve van
deskundigheidsbevordering.

• Geeft daartoe voorlichting, informatie en advies aan interne en externe belanghebbenden door
middel van mondelinge voorlichting, bijeenkomsten, specifieke activiteiten en/of publicaties.
Resultaat: Informatie overgedragen, zodanig dat zowel interne als externe belanghebbenden op tijd
voorzien zijn van volledige, relevante en correcte informatie. Neemt gebruikelijk deel aan
werkoverleg.
Hoe werkt de pedagogisch beleidsmedewerker bij HappyKids?
Mogelijke werkzaamheden met betrekking tot beleid zijn;
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•
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Het updaten van het pedagogisch beleidsplan en de werkplannen van de locaties
De ontwikkeling van nieuwe onderdelen van het pedagogisch beleid
Het aandragen van pedagogische onderwerpen/ voorstellen tot beleidswijzigingen in het
managementoverleg
Het volgen van de wet- en regelgeving en het actueel houden van het beleid
Het volgen van ontwikkelingen in het vakgebied, van studies, van nieuwe inzichten, etc. door
middel van het lezen van vaktijdschriften, blogs, websites, social media en
onderzoeksrapporten.
Het opstellen van een opleidings- en bijscholingsbeleid
Bijscholing uitvoeren
Het projectmatig implementeren van nieuwe inzichten in de praktijk van de opvang
(kortdurende coaching op de locaties, met een specifiek doel)
Het implementeren van (nieuw of gewijzigd) beleid bij de pedagogisch medewerkers door
middel van teamoverleg, individuele gesprekken of coaching-on the job
Op verzoek bespreken van het beleid met oudercommissies
Het ondersteunen en informeren van pedagogisch medewerkers in het werken met het
kindvolgsysteem.
De evaluatie van het gehanteerde pedagogisch beleid (oa door observaties van het
pedagogisch proces)
De evaluatie van aangeboden bijscholing en opleidingen
Het adviseren van de directie op het gebied van beleid (gevraagd en ongevraagd)
Het analyseren van de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken en
medewerkersonderzoeken met betrekking tot beleid en pedagogisch handelen
Ondersteuning van de vestigingsmanagers op het gebied van beleid
Optreden als contactpersoon met betrekking tot beleidsmatige zaken voor schooldirecties,
gemeente, partners uit de zorgketen, etc.
Het verzorgen van pedagogische items in nieuwsbrieven voor pedagogisch medewerkers
Op verzoek of op eigen initiatief zorg dragen voor ontwikkelingsgerichte materialen ter
ondersteuning van de pedagogische doelstellingen
Het (desgevraagd) begeleiden van GGD-inspecties met betrekking tot beleid
Het evalueren van GGD-inspecties met betrekking tot beleid
De uren die gereserveerd zijn voor beleidsontwikkeling mogen ook (deels) worden ingezet als
coaching.

In de praktijk betekent het dat de pedagogisch beleidsmedewerker steeds zoekt naar verbeterkansen
voor de pedagogische praktijk van de organisatie. Inspiratie komt vanuit vele hoeken; vakbladen,
media, observaties in de praktijk. De aanpassingen kunnen heel klein of heel groot zijn. Het doel is
altijd kwaliteitsverhoging van het pedagogisch handelen.
Vragen die de beleidsmedewerker formuleert
Om serieus aan de slag te gaan met het verbeteren van de kwaliteit in de kinderopvang moeten de
betrokkenen met elkaar in gesprek gaan. Het is een gezamenlijke taak van pedagogisch
medewerkers, leidinggevenden, de beleidsmedewerker(s), de coaches en de directie. Er worden drie
soorten vragen ingezet:
Bij ‘hoe-vragen’ staan de regels centraal. Hoe- vragen helpen de beleidsmedewerker om dat wat er
al gedaan wordt, te verbeteren. Een voorbeeld is “Hoe kunnen wij de communicatie met ouders
verbeteren?”
Bij ‘waarom-vragen’ staat het vernieuwen centraal. Waarom-vragen helpen de beleidsmedewerker
om kritisch te kijken naar de regels. Een voorbeeld is ”Waarom moeten alle materialen om 17.30
worden opgeruimd?”
Bij ‘waartoe-vragen’ staat de positie van de organisatie centraal. Waartoe-vragen helpen de
pedagogisch beleidsmedewerker om helder te krijgen wat voor organisatie je wilt zijn, welke missie
je hebt, welke identiteit en welke visie. Een voorbeeld is: “Waartoe moet ons pedagogisch handelen
leiden?”
De werkzaamheden van de beleidsmedewerker overlappen deels die van de coaches. Als de
beleidsmedewerker op locaties aanwezig is, met name als het gaat om de implementatie van nieuw
of aangepast beleid, dan zal er sprake zijn van coaching. De beleidsmedewerker werkt dan ook nauw
samen met de coaches, zodat het een gerichte aanpak wordt tot het uitvoeren van het (vernieuwde)
beleid.
Per locatie (LRK-nummer) is er minimaal 50 uur inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op
jaarbasis, waarvan het totaal aantal uren vrij verdeeld mag worden over die locaties. HappyKids De
Wildenhorst heeft in 2022 2 locaties (KDV en BSO); 100 uur.
Evaluatie 2021
In 2021 is er vooral aandacht geweest voor het aanpassen van het voedingsbeleid, algemeen beleid,
de mogelijkheden tot een overstap naar een andere observatiemethode dan de nu gebruikte
peuterestafette (aan de hand van vragen van de pm’ers), het continu aanpassen van het beleid
rondom Corona en daarbij de afweging maken tussen gezondheid, veiligheid maar ook de
pedagogische kwaliteit niet uit het oog verliezen. Uiteraard werd het pedagogisch beleid gecheckt en
zo nodig geüpdatet, als ook de werkplannen voor het KDV en de BSO. Mogelijke wijzigingen/
aanpassingen zijn besproken met het team en de ouderraad.

De pedagogisch coach kinderopvang
De pedagogisch coaches spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de pedagogische kwaliteit
van het werk in de kinderopvang. Uit onderzoek is gebleken dat coaching de meest effectieve manier
is om kwaliteit te verhogen. En we weten ook dat de kwaliteit van het handelen van de pedagogisch
medewerkers de belangrijkste voorwaarde is voor het creëren van goede ontwikkelingskansen voor
kinderen. Coaching dus!
Binnen HappyKids hebben we meerdere pedagogisch coaches. Coaching kan bestaan uit individuele
coaching of teamcoaching. Jaarlijks worden pedagogische onderwerpen vastgesteld die de aandacht
gaan krijgen, maar er is altijd ruimte voor flexibiliteit. Medewerkers kunnen ook zelf een coachvraag
formuleren. De onderwerpen kunnen klein of groot zijn.
Een medewerker krijgt ieder jaar coaching. Ook invalkrachten. Op 1 januari is de peildatum voor het
aantal voltijd medewerkers. Op basis daarvan wordt voor iedere voltijd medewerker 10 uur coaching
gereserveerd. Deze hoeven dus echter niet per medewerker te worden ingezet.
HappyKids de Wildenhorst heeft 2 personen werkzaam als coach:

Petra Burmann

Petra Burmann

Lilian Meeusen

Verantwoording uren 2021
Hoe zet HappyKids de pedagogisch beleidsmedewerker in?
Per locatie (LRK-nummer) is er minimaal 50 uur inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op
jaarbasis, waarvan het totaal aantal uren vrij verdeeld mag worden over die locaties.
In 2021 had HappyKids De Wildenhorst 2 LRK locaties: KDV en BSO. In totaal heeft HappyKids De
Wildenhorst dan ook 100 uur ingepland voor de pedagogisch beleidsmedewerker.
In 2021 was ook Peter van Essen pedagogisch beleidsmedewerker. Na maart 2022 is hij door de
overname van Happykids niet meer ingezet als pedagogisch beleidsmedewerker.
Beleidsontwikkeling in 2021
In 2021 hebben wij voor het stukje beleidsontwikkeling de focus gelegd op ons voedingsaanbod.
Gedurende de coronasluiting en de maanden erna is er uiteraard ook veel beleid gemaakt ten
opzichte van gezondheid, looproutes, afspraken met medewerkers, en deze werden steeds herzien.
Alle beleidsplannen, protocollen zijn onder de loep genomen/ geëvalueerd door de
beleidsmedewerker.
De invulling van de beleidsuren wordt voor een groot deel structureel vormgegeven door
bijvoorbeeld: het bijhouden van wet- en regelgeving en actualiteiten (wekelijks), bespreken van
pedagogiek in de management overlegmomenten (wekelijks), het observeren van de pedagogische
praktijk op de vestigingen, het evalueren/ doornemen van alle beleidsplannen en protocollen.
Daarnaast wordt tijd besteed aan bijvoorbeeld het opstellen van het opleidingsplan en het schrijven
van geheel nieuw beleid.

In 2021 is het aantal uren dat minimaal besteed moest worden aan het beleid ruimschoots behaald.
Berekening beleidsontwikkeling-uren 2021 (peildatum 1 januari 2021):
KDV de Wildenhorst

50

BSO de Wildenhorst

50

Berekening coachingsuren 2021 (peildatum 1 januari 2021):

Vestiging
KDV de Wildenhorst

Aantal uren per week
591,5

BSO de Wildenhorst

187

Aantal fte per week *

coachinguren per jaar
(FTE x 10 uur)

16,43

164

5,19

52

Hoe zet HappyKids de pedagogisch beleidsmedewerker in in 2022?
Berekening beleidsontwikkeling-uren 2022 (peildatum 1 januari 2022):
KDV de Wildenhorst

50

BSO de Wildenhorst

50

De beleidsmedewerker wordt ingezet zoals eerder in dit document beschreven.
Per 1 april 2022 is de locatie De Wildenhorst overgenomen door HappyKids. Daardoor is er ook
beleid gewijzigd of zal wijzigen. Voor het resterende deel van 2022 is afgesproken dat Lilian Meeusen
en Darja Melis beiden uren kunnen maken in de rol van beleidsmedewerker. Het totaal van de
beschikbare uren in 2022 moet de som zijn van de beleidsuren die op de peildatum voor beide
beleidsmedewerkers bepaald zijn, te weten 100 uur voor De Wildenhorst en 650 uur voor overige
locaties, totaal 750 uur.
Voor de Wildenhorst zal door deze overname naar verwachting minimaal de verplichte 100 uur
besteed worden aan het wijzigen en implementeren van het beleid, dat wil zeggen:
managementoverleg, afstemming, en teamvergaderingen en praktijkobservaties.
Coaching in 2022
De peildatum is 1 januari 2022, op basis van de contracturen per vestiging. Deze gedeeld
door 36 uur geeft het aantal FTE per vestiging, en vermenigvuldigen met 10 uur coaching per
jaar geeft het aantal coachingsuren per vestiging per jaar.
Oproepkrachten hebben meestal een klein aantal uren op contract en deze tellen derhalve al
mee in de urenberekening hierboven. Zo niet, dan maakt de vestigingsmanager voor deze

berekening een inschatting over de gemiddelde uren per week dat iemand zal worden
ingezet.
De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers wordt bepaald door het nemen van
de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch
medewerkers).

2021

50 uur x aantal
kindercentra

10 uur x aantal fte
pedagogisch
medewerkers

Som (van 50 uur x aantal
kindercentra + 10 uur x
aantal fte) = minimale
ureninzet

50 x 2 = 100

10 x 21,97 =220

320 uur

Hoe zet HappyKids de pedagogisch coach in in 2022?
In 2022 zal de coaching verzorgd worden door de pedagogisch coaches Lilian en Petra.
Per FTE is er 10 uur coaching ingepland, welke verdeeld mag worden over de medewerkers, mits er
wel coaching wordt aangeboden aan iedere pedagogisch medewerker (medewerkers in opleiding
uitgezonderd)
Op de locaties die groeien en dus nieuwe medewerkers verwelkomen zal de pedagogisch
beleidsmedewerker voldoende uren aanwezig zijn om de implementatie van ons beleid aan nieuwe
medewerkers door de vestigingsmanagers te ondersteunen.
Per vestiging zijn de uren als volgt verdeeld (peildatum 1 januari 2022, op basis van 10 uur coaching
per FTE (36 uur))
2022

Vestiging
KDV de Wildenhorst

Aantal uren per week
649

BSO de Wildenhorst

142

Aantal fte per week *

coachinguren per jaar
(FTE x 10 uur)

18,03

180

3,94

39

* contracturen medewerkers per week min de uren die niet als Pedagogisch medewerker worden ingezet, op peildatum 1
januari 2022

De taakverdeling onder de pedagogisch coaches is niet heel strikt en de planning wordt gaandeweg
bijgesteld.
Petra Burmann (8 uur per week) (berekend op jaarbasis en ook ingezet op andere HappyKids
locaties)
Lilian Meeusen gemiddeld 4 uur per week, alleen op locatie Wildenhorst. Coaching op de groep,
individuele gesprekken en teamcoaching. Dit is indien nodig bij te stellen in het aantal uur.

Beide coaches kunnen hun coachuren zelf indelen, zodat ze de uren goed kunnen inzetten wanneer
de medewerkers aanwezig zijn. Dat zal in praktijk meer in schoolweken dan in schoolvakanties zijn.
Incidentele coaching alle locaties; Darja Melis
De coaching gebeurt, wanneer deze op de groep plaatsvindt, altijd boventallig. Dat wil zeggen dat de
coach extra op de groep komt en geen pedagogisch medewerker vervangt.
Voor de coaching houden wij grofweg 40 weken per jaar aan, omdat tijdens vakanties medewerkers
vaker afwezig zijn, of de coaches zelf. Door de uren in beginsel in te plannen in 40 schoolweken, is er
daarnaast voldoende ruimte ingepland voor flexibiliteit.
Alle medewerkers ontvangen tenminste eenmaal coaching in 2022. Daarnaast wordt er nog meer
gecoacht. Coaches kunnen op de locaties aanwezig zijn, meekijken, beschikbaar zijn voor
medewerkers en uit eigen initiatief coachingsgesprekjes aangaan op basis van observaties en input.
We houden hierbij rekening met de vakvolwassenheid en ervaring van de medewerkers.
Van de individuele coachingsgesprekken zal door middel van korte notities verslag gelegd worden.
Dit document is voor ouders inzichtelijk via het ouderportaal en voor medewerkers via de
medewerkerswebsite.
De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers wordt bepaald door het nemen van
de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch
medewerkers).

2022

50 uur x aantal
kindercentra

10 uur x aantal fte
pedagogisch
medewerkers

Som (van 50 uur x aantal
kindercentra + 10 uur x
aantal fte) = minimale
ureninzet

50 x 2 = 100

10 x 21,97 =219,7

319,7uur

Beschrijving doelen per vestiging: Waar willen we komend jaar op gaan coachen?
Houders moeten per kindercentrum in het pedagogisch beleidsplan vastleggen hoe de pedagogisch
beleidsmedewerker wordt ingezet voor de verhoging van de kwaliteit. Zo kan beschreven worden
welke rol de pedagogisch beleidsmedewerker vervult, zoals het versterken van de vaardigheden van
pedagogisch medewerkers door middel van coaching of de totstandkoming en implementatie van
beleidsvoornemens.
Doelen Pedagogisch coachen voor kwaliteitsverhoging per vestiging 2022:
KDV de Wildenhorst:
In 2022 gaan wij bij de babydreumesgroepen verder met de cursus 'Ruimte voor baby's’. Een aantal
pm’ers heeft de cursus afgerond en samen kijken wij hoe dit in de praktijk het beste toegepast kan
worden. Het andere deel van de pm’ers gaat de cursus nog doen en zal ook betrokken worden in het
proces voor kwaliteitsverbetering.

Belangrijk is om per leeftijd aan te sluiten op de ontwikkeling en behoefte van de kinderen. Samen
met de pm’ers wordt gekeken wat er nodig is en waar zij behoefte aan hebben.
Er zijn wat kinderen die extra aandacht vragen, hoe kunnen we het kind in zijn behoefte voorzien
en tegelijkertijd de groep hier niet onder laten lijden. Hierbij is er op de groep meegekeken naar
wat er gebeurt, overleg geweest over de mogelijkheden en zijn oudergesprekken voorbereid,
gevoerd en nabesproken. Wanneer er gesprekken zijn geweest met instanties zoals het Kabouterhuis
is er op de groep meegekeken in hoe een en ander toe te passen was in de praktijk.
Er is altijd ruimte voor een gesprek van pedagogische of persoonlijke aard, op initiatief van de
pm’ers.
Werkwijze: beeldcoachen, coaching on the job.
BSO de Wildenhorst:
Hoe kunnen we controle houden op het verloop van de dag? Samen kijken naar een goede balans
tussen de dingen die gedaan moeten worden en genoeg aandacht voor het individuele kind ten
opzichte van de groep. Samen zorgen voor een goed plan en taakverdeling, zodat we een basis
hebben waarvan we de BSOdag goed kunnen laten verlopen. Hoe houd je overzicht en heb je alle
kinderen in de gaten en zorg je tegelijkertijd voor gevarieerd spelaanbod.
Gesprekken gericht op persoonlijke ontwikkeling van de pm’er, hoe zorgen we voor voldoende
werkplezier, wat heb je nodig?
Er is altijd ruimte voor een gesprek van pedagogische of persoonlijke aard, op initiatief van de
pm’ers.
Werkwijze: beeldcoachen, coaching on the job.

Evaluatie Pedagogische Coachen Wildenhorst 2021
In 2021 hebben we de individuele gesprekken met twee pedagogisch coaches gevoerd.
Dit was een juiste zet, omdat Lilian (interne coach) direct tot gewenste acties besluiten kon komen en
omdat zij de regels en gebruiken van de Wildenhorst goed weet en vanuit die hoek kon reageren. Petra
als externe coach kon de verhelderende vragen stellen, omdat zij niets wist van bepaalde situaties.
Hierdoor kon de coachee open en vrijuit spreken en zijn/haar verhaal doen.
De gesprekken duurden 45-60 minuten. Er is een formulier gemaakt, waarop een actie voor directie kon
worden geformuleerd, zie bijlage.
De gesprekken vonden plaats in februari, maart, juli, september en november
Van tevoren zijn er vragen naar de coachee’s gemaild, deze dienden als voorbeeld zodat de pm’ers vast na
konden denken en het gesprek meer inhoud kreeg. De vragen waaruit de coachee kon kiezen zijn:
Wat geeft je energie, wat kost je energie?
Hoe is de werksfeer, wat vind je fijn of minder fijn?
Hoe bewust werk je? Heb je een doel voor de dag/week/maand?
Wanneer heb je een fijne werkdag gehad?

Wat kan je goed? Waar ligt een uitdaging? Wat is een ontwikkelpunt?
Naast deze vragen kon de coachee uiteraard ook zelf met onderwerpen komen.
De gesprekken waren goed voorbereid door de coachee’s. Er kwamen persoonlijke werkzaken in het licht
en soms zoiets praktisch als het veranderen van fruit beleg en crackers. Het formulier voor acties door
directies is niet gebruikt. Een enkeling heeft een vervolgafspraak gemaakt.
Eind november hebben we de gesprekken en de werkwijze geëvalueerd.
De werkwijze hebben de coachee’s als coaches als zeer prettig ervaren, door dat de inbreng van de
coachee’s groot was en zij hun “eigen ei” kwijt konden.
Tijdens de lockdown(corona) konden we goed de gesprekken plannen. Na de zomervakantie waren de
uitdagingen voor het plannen groter. Vervanging op de groepen was toen nauwelijks mogelijk.
Het werken met videobeelden van het pedagogisch handelen van de medewerkers
(interactievaardigheden) is dit jaar niet gedaan, maar komt in 2022 weer aan de beurt.
Lilian heeft tevens wekelijks op de groepen gecoacht; er waren vragen t.a.v. kinderen en ook over de
werkwijze op de groepen. Speciale aandacht was er voor baby dreumes groep waar ook een babytuin
(grond box) is aangeschaft. De uren zijn geregistreerd in een ‘logboekje’.
VE/ Uk en Puk training:
Vier pm’ers hebben deelgenomen aan de Uk en Puk training in de HappyKids trainingsgroep. Het leren
werken met het programma stond centraal. We hebben de training in kleine groepjes op de locatie
kunnen afronden op de locatie. Hierdoor was er in de bijeenkomsten meer ruimte voor individuele
vragen. De trainingsuren: 12 bijeenkomsten a 2,5 uur. Daarnaast heeft er tijdens de training 3x coaching
op hun groep plaats gevonden. Alle deelnemers hebben hun certificaat ontvangen.

