
 NIEUW

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht voor iedere kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie, maar ook IKC met 
een kinderopvanglocatie, een pedagogisch coach en/of pedagogisch beleidsmedewerker in dienst te hebben. 
Organisaties kunnen kiezen voor een combinatiefunctie of om deze functie te splitsen. 

De opleiding pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker sluit aan op de gestelde kwalificatie-eisen 
en competenties die in deze functies centraal staan.

Pedagogisch coach en 
pedagogisch beleidsmedewerker
VERDIEPING VAN PEDAGOGISCH HANDELEN, COACHING EN       
 HET ONTWIKKELEN EN UITVOEREN VAN BELEID                           

DE OPLEIDING VOOR PEDAGOGISCH COACHES 
EN PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKERS DIE 
ZICH (VERDER) WILLEN BEKWAMEN IN HET 
UITVOEREN VAN DE FUNCTIE.



Wil jij je verdiepen in pedagogisch handelen, coaching en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid? Afhankelijk 
van je persoonlijke ontwikkelbehoefte kies je voor het volgen van één of twee modulen. In de opleiding wordt 
uitgegaan van je eigen leervragen, waarbij de theorie direct wordt gekoppeld aan de praktijk. Hierdoor ben je 
beter toegerust om deze vaak nieuwe rol succesvol in de praktijk te brengen en je reeds opgedane 
basisvaardigheden verder te verdiepen.

KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
Tel. 038-4257620

PEDAGOGISCH COACH EN 
PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor pedagogisch 
coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers 
die zich (verder) willen bekwamen in het 
uitvoeren van de functie.
Daarnaast is de opleiding geschikt voor 
(pedagogisch) professionals die deze, of 
vergelijkbare functies, ambiëren.

Toelatingseisen
Met een relevant hbo-diploma (bijvoorbeeld ad 
PPKE) ben je toelaatbaar tot de opleiding. Heb 
je geen hbo-diploma, maar beschik je wel over 
hbo werk- en denkniveau en passende 
werkervaring? Na een intake-assessment kun je 
mogelijk alsnog deelnemen.

Programma en studiebelasting
De opleiding bestaat uit twee modulen: 
Pedagogisch coach en Pedagogisch 
beleidsmedewerker (56 SBU per module) die 
afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. Beide 
modules bestaan uit vijf dagdelen. De 
studiebelasting per module omvat inclusief 
voorbereiding van de bijeenkomsten en de 
uitvoering van praktijkopdrachten 56 uur. Een 
module wordt afgerond met een eindopdracht.

Planning
Een module kan meerdere keren per jaar 
starten, afhankelijk van de behoefte en vraag. 
Bij minimaal twaalf deelnemers start een 
module. Bij meerdere deelnemers van één 
bestuur of organisatie kan de opleiding ook 
in-company worden gegeven.

Kosten
De opleiding kost € 660,- per module, exclusief 
studiemateriaal.

Module Pedagogisch coach
- Persoonlijk leiderschap;
- Verschillende vormen van coaching en 
   voorwaarden voor effectieve coaching;
- Gesprekstechnieken/coachingsvaardigheden 
   die behoren bij narratief, socratisch, 
   oplossingsgericht, situationeel en 
   ontwikkelingsgericht coachen;
- Pedagogisch medewerkers coachen-on- 
   the-job, coachen naar aanleiding van 
   beelden en individuele coachingsgesprekken.

Module Pedagogisch beleidsmedewerker
- Verdiepen kennis pedagogiek, 0-14 jaar;
- Beleidsonderwerpen formuleren;
- Effectief beleid ontwikkelen en uitvoeren;
- Observeren, signaleren en adviseren
- Formuleren, registreren en rapporteren.

Extra informatie
Deze opleiding sluit aan bij de door de branche gestelde 
kwaliteitscriteria en competenties. De aanvraag voor 
branche-erkenning is in behandeling.

Kijk op www.kpz.nl voor meer informatie en data en tijden 
van de voorlichtingsbijeenkomsten van KPZ.

http://www.kpz.nl

