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Het opleiding en coachplan 2022-2023 voor Kindcentrum de Haarschool is bedoeld om de
pedagogische kwaliteit op het Kindcentrum te verhogen. Pedagogisch medewerkers krijgen
door middel van coaching en scholing meer inzicht in hun pedagogisch handelen om zo
eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen. Hiermee krijgen de pedagogisch medewerkers de
mogelijkheid om te excelleren in hun vak en bij te dragen aan een positief pedagogisch
klimaat waarin kinderen zich vrij voelen om te spelen en te exploreren.
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid
en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt medewerkers in het signaleren van
knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun
coaching behoeften.
Dit opleidings- en coachplan is bedoeld om de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang te
borgen en te verhogen. Pedagogisch medewerkers krijgen door middel van coaching en
scholing meer inzicht in hun pedagogisch handelen om zo eigen kwaliteiten verder te
ontwikkelen.

3

In het schooljaar 2022-2023 wordt gestart met BSO (Buitenschoolse Opvang) binnen de
eigen schoolorganisatie. Basisschool de Haarschool wordt een Kindcentrum.
Het doel is om het Kindcentrum in de loop der jaren verder uit te bouwen met een aanbod
voor 0 tot 2 jarigen, een aanbod voor 2 tot 4 jarigen en een aanbod voor 10 tot 14 jarigen.
Vooralsnog richten wij ons op de doelgroep 4 tot 12 jarigen en bieden wij naast
basisonderwijs, buitenschoolse opvang (BSO) aan. Dit bestaat uit voor- en naschoolse
activiteiten.
Binnen het Kindcentrum is een duidelijk doorgaande lijn van basisschool naar
buitenschoolse opvang zichtbaar:
-De kinderen die gebruikmaken van de BSO blijven binnen Kindcentrum de Haarschool en
kennen zowel de omgeving als de leerkrachten en de regels/werkwijzen binnen de
organisatie.
-Doorgaande lijn in pedagogisch klimaat met gedragsafspraken binnen het Kindcentrum;
pedagogische werkwijze van B6-4All.
-De pedagogisch medewerkers maken gebruik van de periodieke jaarplanning van
Kindcentrum de Haarschool. Daar waar mogelijk sluiten zij aan met activiteiten op de
thema’s van I(E)PC binnen de basisschool.
-Ouderbetrokkenheid wordt verhoogd door informatie over de BSO op te nemen in de
maandelijkse nieuwsbrief van het Kindcentrum.
Dit alles resulteert in een plan voor coaching en nascholing. Dit zal ook op verschillende
onderdelen een overlap hebben.

In dit coachplan zijn de volgende vormen van coaching opgenomen:
• Bespreking zorgleerlingen met mentor
• Groepsbezoeken/coaching on the job
• Coachgesprek individueel

Elke periode worden de zorgleerlingen die gebruikmaken van de BSO besproken door de
intern begeleider van Kindcentrum de Haarschool met de mentoren. Dit gebeurt tevens bij
de start van een zorgleerling.

De pedagogische coach legt minimaal 2x per jaar een groepsbezoek af bij de pedagogisch
medewerkers. Dit wordt besproken in een individueel coachgesprek en hiervan wordt een
kort verslag gemaakt met ontwikkelpunten, vastgelegd in KOVNET.

De pedagogische coach voert minimaal 2x per jaar een individueel gesprek met de
pedagogisch medewerker, n.a.v. een groepsbezoek en/of n.a.v. een coachingsvraag van de
pedagogisch medewerker en/of een observatie van de pedagogische coach.
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Kindcentrum-breed, de (na)scholing:
EHBO en BHV (Oranje Kruis).
Gezamenlijke studiedagen BSO en onderwijs voor doorgaande lijn (intern):
studiemomenten-/dagen, waaronder workshop B6-4All en training I(E)PC.
Specifieke nascholingen:
Teamleider Kindcentrum: onderhouden van veranderingen in KOVNET, en mogelijke
nascholing IKC.
Pedagogisch coach: reeds in bezit van kwalificatie ‘Meesterlijk coachen’.
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Periode
Per periode
1. Augustusnovember
2. Novemberfebruari
3. Februariapril
4. April-juli

Wat
Bespreking
zorgleerlingen
met mentor:
-bij start kind op
de BSO
-per periode (4x
per jaar)

Waarom
Informatieoverdracht
m.b.t. specifieke
opvoedingsbehoeften van het
kind

Hoe
Individueel
gesprek over
kind, met
toestemming van
ouders
Bijzonderheden
vastleggen in
KOV Net

Wie
Intern
begeleider/
pedagogisch
coach en
mentoren

Groepsbezoeken
en coaching on
the job

De pedagogische
coach kan tijdens een
groepsbezoek directe
feedback (en
feedforward) geven
op het pedagogisch
handelen van de
pedagogisch
medewerker
De pedagogisch
medewerker kan
indien gewenst
gecoacht worden
teneinde de kwaliteit
van het pedagogisch
handelen te
vergroten.

Coaching on the
job van de
pedagogisch
medewerkers
door de
pedagogisch
coach

Pedagogisch
coach en
pedagogisch
medewerkers

Individueel
gesprek op
aanvraag van de
pedagogisch
medewerker of
n.a.v. de
groepsbezoeken/
observaties van
de pedagogische
coach

Pedagogisch
coach en
pedagogisch
medewerkers

Coachingsgesprek
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