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Beste ouder(s), verzorger(s),
Pedagogische en individuele coaching aan pedagogisch medewerkers
Naast opleidingen ontvangen onze medewerkers pedagogische
coaching om hun pedagogische competenties in de
individuele
dagelijkse praktijk te ontwikkelen. Ook kunnen zij
factoren
pedagogisch
medewerker
ondersteuning vragen aan de pedagogische coaches bij
begeleidingsvragen over een kind, wanneer ouders
hiervoor toestemming geven.
pedagogische
kinderen en

hun
Pedagogische coaching gebeurt op maat en
omgeving
vraaggericht. Praktijksituaties worden
nabesproken en samen met de pedagogisch
medewerkers wordt onderzocht wat nodig is om
verbeteringen aan te brengen in de pedagogische
praktijk. Indien nodig worden zij verder begeleid bij het in
praktijk brengen van de tips en tools.

vraag
(algemeen of
specifiek over
bepaalde
kinderen)

behoeften
aan kennis

voorwaarden

Naast pedagogische coaching bieden wij individuele coaching ter versterking
van de persoonlijke competenties en duurzame inzetbaarheid. Kindercentra
Puck&Co is met dit aanbod uniek in de regio. Onderstaande figuur illustreert
de aandachtsgebieden die worden overzien bij de analyse van de coachingsvragen van pedagogisch medewerkers.
Onze pedagogische coaches werken op alle locaties en hebben zich
gespecialiseerd in leeftijdsgebieden: één pedagogisch coach richt zich op
0-4 jaar en één op 4-13 jaar. Daarbij hebben wij een pedagogisch coach in
dienst die coaching geeft aan medewerkers van alle regio’s, gericht op
persoonlijke ontwikkeling en één pedagogisch coach/beleidsmedewerker
specifiek voor opleiding en stage, voor de verbinding en borging van de
kwaliteitseisen aan begeleiding en coaching. Zij richt zich op de vertaling
van de kwaliteitseisen naar een duurzaam stage- en opleidingsbeleid.
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Wat doen de coaches?
•
Zij coachen medewerkers en teams, om het optimale uit zichzelf te
halen en hen te ondersteunen bij pedagogische vragen;
•
Zij volgen proactief landelijke beleidsontwikkelingen en methodieken
en vertalen naar wat dat betekent voor Puck&Co: wat moeten we
aanpassen en vernieuwen in ons beleid en handelen;
•
Zij brengen werkinstructies continue op orde en passen dit aan;
•
Zij zijn vraagbaak voor medewerkers en ouders;
•
Zij optimaliseren het stage- en opleidingsbeleid.
Verdeling van de uren
Op alle locaties vindt pedagogische coaching plaats. Dit gebeurt op aanvraag én
er zijn vastgestelde uren voor kindbesprekingen, teamoverleggen etc. Ook sluit
de pedagogisch coach minimaal 1x per jaar bij ieder locatieteamoverleg aan, om
coachingsvragen te inventariseren en direct coaching te bieden. Zo zorgen we
dat ieder team wordt bereikt en medewerkers op de hoogte zijn en blijven van
de mogelijkheden voor coaching.
Dit hebben we vastgelegd in ons coachplan en in onze werktijdenregeling. Ook
via het coachingsportaal Puck@cademy worden kennismodules aangeboden en
er is een logboekmogelijkheid om coachvragen te delen met coaches en trainers.
Verder zijn onze pedagogisch coaches iedere dag bereikbaar voor
telefonische consultatie.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Team Kwaliteit & Pedagogiek
Kindercentra Puck&Co
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