Willemijn van der Zwaan

VE binnen Partou
Inzet VE-Coach

31 maart 2021

Partou 8 regio’s

vve programma’s*

KDV met peuteropvang en halve dag peuteropvang
Regio Noord-Holland
Regio Noord

Regio Amsterdam
Regio Oost

Regio Den Haag-Leiden
Regio Utrecht e.0.

Regio Rotterdam e.0.
Regio Zuid

*Andere erkende VE -programma’s; Sporten, speelplezier, kleuterplein, ben ik in beeld

volgsysteem

Pedagogisch coach
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Landelijke Keuze Partou:

IKK coaching
Begeleiden en trainen van medewerkers bij dagelijkse praktijkwerkzaamheden
Invullen van locatie focusplannen samen met de locatiemanager en
kwaliteitsmanager
Implementatie en praktische uitvoering van onze pedagogische visie en beleid
Handvatten bieden aan pedagogisch medewerkers bij kinderen met opvallend
gedrag
Ondersteuning voor locatiemanagers bij pedagogische vragen
Advies over de inrichting van de groep en de speelplekken

Coachen van de medewerkers op de groep in de uitvoering van vve
Ondersteuning voor locatiemanager bij specifieke vve vragen
Ondersteuning in de uitvoering van het kindvolgsysteem
Geven van diverse training (afhankelijk van behoefte) zoals Taal vve, KIJK! training, VIB,
spelontwikkeling
Advies over de inrichting van de groep en de speelleerplekken
Ondersteunen bij vve inspecties, ook de verdiepende onderzoeken
Ondersteuning in specifieke onderwerpen zoals ouderbetrokkenheid & ouderbeleid
* verschillende namen mogelijk. HBO coach,Tutor, VE coach

✓ Geen combinatiefunctie van IKK coach en VE coach
✓ Coach is boven formatief

Regionale keuze

✓ Geen combinatiefunctie van IKK coach en VE coach
✓ Bepalen per locatie /gemeente of coach boven formatie is of
meewerkend coach.
✓ Bij kleinere gemeentes of beperkt aantal doelgroepkinderen

Inzet VE coach in de
regio

Hoe wordt de
VE-coach betaald?

Formatief
Deze medewerker heeft een ve-opleiding nodig.
De pedagogisch beleidsmedewerker werkt mee op de groep én
draagt met haar inzet bij aan een verbeterde kwaliteit. Deze dient
ook te voldoen aan de IKK/Taalnorm en de VE opleiding

Voorbeelden van taken die vallen onder de genoemde rollen zijn:
• bewaken van doelen per kind, groep, locatie (opbrengstgericht
werken)
• organiseren van de doorgaande lijn (en de warme overdracht),
versterken ouderbetrokkenheid
• coördineren van externe zorg zoals kinderfysiotherapeut, een
logopedist of het wijkteam
• pedagogisch beleid vertalen naar handelingsadviezen aan de
pm’ers op de werkvloer
• coaching en intervisie bieden aan de pm’ers
• coaching on the job: tijdens het werken met kinderen vervullen
de meewerkende coach een voorbeeldrol en latenzelf zien welk
pedagogisch didactisch handelen gewenst is (‘modellen’)

1.
2.

3.

De bekostiging van de pedagogisch coach
VE is opgenomen in de uurprijs
De gemeente subsidieert een deel of geheel
de kosten van de pedagogisch coach
De gemeente stelt een apart budget ter
beschikking om gezamenlijke
professionalisering op te tuigen

Mogelijkheden VE
Coaching
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VE coach in de regio
VE coach op de locatie
VE coach op meerdere locaties
VE coach in meerdere regio’s
HBO op de groep
Etc

7.

Bij uitzondering VE coaching extern in
huren of uitlenen

Samenhang regio & centraal
Centraal

Optioneel in de regio

Kennisdeling & Inhoudelijke
ondersteuning

VE managers

VE Coach/HBO
coach

Connectie met pedagogisch coach
Pedagogisch coaches

Zorgcoördinator

VE Trainer

Ouderconsulent

PM/VVE

Inhoudelijk, Ervaring
uitwisselen met IKK coach
weet waar een ander mee
bezig is.

Inzet vve coach afhankelijk
van aantal
doelgroepkinderen

Samenwerken met elkaar
coachplan

focusplan

Pedagogisch
medewerker

Locatiemanager

Pedagogisch
coach

vve coach

Overleg over focusplan en
coachplan

Zorg
coördinator

handelingsplan

Ieder zijn Talent
Vve coaches
• Trainer Taal en Vve
• Interactie begeleider
• Traumasensitief werken
• gesprekken met ouders
• Specialist spelontwikkeling
• Specialist ouderbetrokkenheid
• Specialist Taal (TOS & gebarentaal)
• Gezonde kinderopvangcoach
• Specialist KIJK!

Iedere vve coach heeft een
specialisme. Als een locatie
ondersteuning nodig heeft in een
bepaald onderwerp dan ondersteunen
de coaches hierin.
Dit wordt locatie overstijgend
ingezet.

Vragen?

Mocht je nog een keer van gedachten willen wisselen?
Bel Willemijn van der Zwaan.
Operationeel manager VE
Willemijn.vanderzwaan@smallsteps.nl
06-52420084

