
 

Pedagogisch coachingsplan 2021:  

De beleidsmedewerker en pedagogisch coach binnen Twinkel is Shemana Sewpersadsingh. 
Shemana heeft haar diploma behaald bij Scheidegger en is daarom bevoegd als pedagogisch 
coach en beleidsmedewerker. Door de pedagogisch coach is er een plan opgesteld voor 2021. 

Berekend over 15 pm'ers, zoals nu bekend, is in 2021 het aantal FTE’s 11,90. Berekening 
minimale ureninzet op houderniveau voor beleid en coaching 2021 is 50 uur beleid en 119 uur 
coaching. De pedagogisch coach zal gemiddeld 47 weken aanwezig zijn op Twinkel. Over 47 
weken is er een berekening gemaakt hoe de uren ingezet worden. Zij heeft 2,5 uur per week de tijd 
om te investeren in het coachen. In week 19, 21 en 22 worden coachingsmiddagen van 4 uur 
gepland dit allemaal bij elkaar opgeteld komen wij uit op 122 uur. Daarnaast besteed zij 1,5 uur 
aan het beleid. Hieronder valt het Pedagogisch beleid, beleid Veiligheid en Gezondheid, beleid 
Corona, de vaardigheden en zich te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen binnen de kinderopvang. 

Er wordt gecoacht door middel van het voeren van voornamelijk groepsgesprekken en 
individuele gesprekken met de pm’ers. In 2021 zullen de pedagogisch medewerkers 
geobserveerd worden door de coach op de groep, dit wordt besproken in individuele 
gesprekken. Aan de hand hiervan gaat de coach op elke groep filmen, deze wordt besproken in 
groepsoverleggen en aan de hand hiervan vinden er intervisie-gesprekken plaats. Dit gaat te 
allen tijde in overleg (en toestemming) met ouders zodat zij op de hoogte zijn dat er gefilmd 
wordt op de groep, na afloop worden alle bestanden verwijderd. 

Shemana heeft een 36-uren contract waarvan zij volledig werkzaam is op kantoor, maar indien 
nodig springt zij bij als pedagogisch medewerker op de groep. Als de pedagogisch coach 
werkzaam is op de groep, moet zij ook gecoacht worden. Dit gebeurt door Stefanie Heemskerk 
van Kinderopvang het Strand in Badhoevedorp. Shemana heeft de training ‘Werken met baby’s’ 
gevolgd waardoor zij de pedagogisch medewerkers van de babygroep op de juiste manier kan 
coachen. 

Voor het coachen moet Shemana zich voorbereiden op de juiste manier van coachen hier gaat 
veel tijd in zitten. Dit valt onder de coaching-uren en zij zal dit ook noteren. Na elk 
coachingsgesprek individueel of in groepsverband tekent de pm’er ervoor dat zij gecoacht is. 
Shemana tekent hier ook voor. Dit wordt bijgehouden in de map waar alle notulen van 
teamcoaching in gedaan wordt. Dit is inzichtelijk voor de ouders en voor de pm’ers zelf. Zo 
weten wij allemaal precies hoeveel uur er gecoacht wordt en wanneer dit gedaan is. De 
individuele coachingsgesprekken zijn privé en alleen inzichtelijk voor de pm’er zelf. Wel wordt er 
in de map bijgehouden wie wanneer een individueel gesprek heeft gehad. 

De planning voor 2021 is gemaakt maar er is altijd ruimte voor eventuele extra teamoverleggen 
en of individuele gesprekken. Dit kan er later in worden toegevoegd. De coach is altijd 
beschikbaar als je ergens tegen aan loopt waardoor je een extra coachingsgesprek zou willen.  
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Wie? Welke manier?

Februari 2021 Pm’ers babygroepen Casus

Februari 2021 Pm’ers dreumesgroepen Casus

Februari 2021 Pm’ers peutergroepen Casus

Februari 2021 Pm’ers peuterkleutergroepen Casus

Februari 2021 Pm’ers babygroepen Observeren & individueel gesprek

Maart 2021 Pm'ers dreumesgroepen Observeren & individueel gesprek

Dinsdag 30 maart 2021 Alle pm’ers Team coaching, 2 
interactievaardigheden.

Beleid bespreken gezondheid & 
veiligheid 

April 2021 Pm’ers peutergroepen Observeren & individueel gesprek

Mei 2021 Pm'ers peuterkleutergroepen Observeren & individueel gesprek

Juni 2021 Shemana Sewpersadsingh Individueel coachingsgesprek 
door Stefanie Heemskerk

Juni 2021 pm’ers babygroep gele ster

pm’ers babygroep rode ster

Video coaching bespreken & 
casusbespreken

Juli 2021 Pm’ers dreumesgroep rode ster

Pm’ers dreumesgroep gele ster

Video coaching bespreken & 
casusbespreken

Augustus 2021 Pm’ers peutergroep rode ster

Pm’ers peutergroep gele ster

Video coaching bespreken & 
casusbespreken

September 2021 Pm’ers peuterkleutergroep rode 
ster

Pm’ers peuterkleutergroep gele 
ster

Video coaching bespreken & 
casusbespreken

Dinsdag 28 September 2021 Alle pm’ers Team coaching, 2 
interactievaardigheden

Oktober 2021 Alle pm’ers coachingsgesprekken individueel

November 2021 Shemana Sewpersadsingh Individueel coachingsgesprek 
door Stefanie Heemskerk

December 2021 Alle pm’ers Extra coachingsgesprekken


