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Sinds 1 januari 2019 zijn we verplicht om binnen 

onze organisatie een pedagogisch coach en 

beleidsmedewerker aan te stellen. Maar wat doet een 

pedagogisch coach en beleidsmedewerker eigenlijk? 

En wie vervullen deze rol binnen Kids Lodge? Maayke 

en Leony vertellen je er graag meer over. 

Waarom is het verplicht om een beleidsmedewerker en 

coach in de organisatie te hebben?  

Maayke: ‘Onze pedagogisch medewerkers hebben 

een verantwoordelijke baan. Ouders hebben veel 

vertrouwen in ons en brengen hun kostbaarste bezit bij 

Kids Lodge. De kwaliteit van de pm’ers is daarom erg 

belangrijk.’

Wat doe je als pedagogisch beleidsmedewerker en 

coach? 

Maayke: ‘Als pedagogisch beleidsmedewerker ben 

je bezig met het ontwikkelen en verbeteren van het 

pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid is breder 

dan alleen het pedagogisch beleidsplan. Alle plannen 

die betrekking hebben op de praktijk worden hierin 

meegenomen. De pedagogische visie van Kids Lodge 

betrekken we hier natuurlijk ook bij. Het is belangrijk 

dat alle medewerkers volgens de visie van Kids Lodge 

werken!’

Leony: ‘De pedagogisch coach zorgt voor het 

verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de 

werkzaamheden en professionele ontwikkeling 

van de pedagogisch medewerkers. Een coach 

begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse 

praktijkwerkzaamheden. Iedere pedagogisch 

medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook tijdelijke 

en flexibele medewerkers.’

Wat vind je leuk aan deze functie? 

Maayke: ‘De individuele gesprekken met collega’s. Het 

vertrouwen, de kwetsbaarheid en openheid tijdens 

coaching vind ik erg belangrijk. Het samen ontdekken 

van kwaliteiten van collega’s, de medewerkers extra 

vertrouwen geven om de kwaliteiten in te zetten en te 

delen met collega’s geeft mij energie en voldoening. We 

zijn immers één bedrijf en we werken samen aan het 

verhogen van de kwaliteit van Kids Lodge!’

Leony:  ‘Je bent bezig met het verbeteren van de 

kwaliteit van de medewerkers en de kinderopvang. Het 

is mooi om te zien dat de pedagogisch medewerkers 

individueel groeien door individuele coaching en als 

groep dichter bij elkaar komen door bv. intervisie. Als 

coach laat je de medewerkers zelf nadenken en zelf met 

ideeën komen. Super om te zien dat de medewerkers 

stappen maken door net de juiste vragen te stellen.’
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