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Peuteropvang Brunssum
Inleiding
2021 was een bijzonder jaar net als 2020. Het Corona virus heeft nog steeds de hele
maatschappij/wereld op zijn kop gezet, en dus ook onze werkzaamheden in 2021. Algemeen gesteld
kunnen we zeggen dat we er niet minder maar juist meer werk hebben moeten verzetten. De nieuwe
maatregelen vanuit het kabinet zorgde juist nog voor mee ad-hoc beleid met diverse sluitingen.
Welzijn en Peuteropvang zijn nog steeds cruciale diensten en zodoende is CMWW vanaf begin
zoekende geweest in het vinden van de maximale mogelijkheden om inwoners te blijven
ondersteunen bij hun vragen. Naast de gedeeltelijke openstelling/sluiting zijn er bijzondere
inspanningen geweest in de vorm van noodopvang, de zomerschool en het extra opstellen van
dagdelen voor kwetsbare peuters.

Waarom een rekenschapsdocument?
Het rekenschapsdocument CMWW 2021 Brunssum dient ter ondersteuning van de verantwoording
van de verrichte werkzaamheden door CMWW in opdracht van de gemeente Brunssum. Het kan
gezien worden als de cijfermatig en deels inhoudelijke aanvulling op de financiële verantwoording.
De financiële verantwoording wordt geleverd in de vorm van de door de accountant goedgekeurde
jaarrekening.
De in de beschikking 2021 genoemde doelstellingen, uitgangspunten en activiteiten zijn genomen als
leidraad voor dit document.
Naast dit document zal CMWW nog een jaarverslag voor de gehele organisatie produceren, dit zal
voor 1 juli 2022 beschikbaar zijn.

Noodopvang
CMWW Peuteropvang Brunssum heeft tijdens de Lock down van begin 2021 (jan-feb) noodopvang
aangeboden op twee Peuteropvang locaties in Brunssum.
Peuters met ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen en die zelf geen opvang kunnen
regelen en peuters uit kwetsbare gezinnen konden hier gebruik van maken.
Er waren binnen het CMWW, drie Peuteropvang locaties beschikbaar gesteld voor de centrale
noodopvang. Voor de gemeente Brunssum waren dat Peuteropvang De Paddestoel (Langeberg) en
Peuteropvang ’t Hummelhutje (Treebeek).
In totaal hebben 60 verschillende peuters gebruik gemaakt van de Noodopvang in Brunssum.
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Zomerschool en Extra aanbod
In verband met de coronacrisis zijn kindercentra tijdelijk gesloten geweest. Hierdoor is ook de
voorschoolse educatie (ve) aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand stilgelegd.
Daarom lopen peuters met een ve-indicatie het risico dat hun achterstand verder is vergroot. Om dit
te beperken is er subsidie beschikbaar voor kindercentra die een inhaal- en
ondersteuningsprogramma willen organiseren als aanvulling op de voorschoolse educatie.
Voor organisaties die peuteropvang met VVE aanbieden is het sinds 1 april 2021 mogelijk om
subsidie “inhaal- en ondersteuningsprogramma voorschoolse educatie” aan te vragen bij het Rijk. Dit
is één van de onderdelen van het nationaal programma onderwijs.
Van 1 april 2021 tot en met 15 mei 2021 konden houders van kindercentra een subsidieaanvraag
indienen bij het rijk. Dit is bedoeld om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie
te organiseren. Het betreft de periode van de zomervakantie tot en met de kerstvakantie 2021. Het
programma moet plaatsvinden in weken waarin de deelnemende ve-peuters geen reguliere
voorschoolse educatie ontvangen er is een subsidieplafond van € 10,7 miljoen.
Veel van deze peuters krijgen in de vakantieperiodes normaliter geen voorschoolse educatie omdat
de aanbieder de voorschoolse educatie alleen in de schoolweken aanbiedt. Hierdoor kan de
achterstand verder oplopen.
CMWW Peuteropvang heeft gebruik gemaakt van het aanbod van het ministerie VWS om deel te
nemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma VE.
Tijdens de zomervakantie hebben we kosteloze aan alle peuters (doelgroep en niet-doelgroep) in
Brunssum een 3-weeks zomerprogramma kosteloos aangeboden. 3 weken, 4 dagen (16 uur),
maximaal 32 peuters per dag.
Op de zomerschool hebben pedagogisch medewerkers een programma rondom de sociaalemotionele ontwikkeling, de taal- en rekenontwikkeling, de spel- en motorische ontwikkeling van
peuters aangeboden. De peuters kregen een aanvulling op het VVE-programma in een thema dat
past bij de vakantieperiode aangeboden, het thema Zomer. Iedere peuter is door de mentor warm
overgedragen aan de medewerkers van Team zomerschool. Hierbij is door de mentor aangegeven
waarbij er extra aanbod/ondersteuning nodig is per peuter tijdens de zomerschool. (Taal, rekenen,
motoriek of sociaal-emotioneel).
De zomerschool in Brunssum vond plaats op locatie: De Paddestoel, In ’t Ven 4.
De zomerschool was een enorm succes waarbij in totaal 44 verschillende peuters gebruik gemaakt
hebben van dit aanbod.
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Ook na de zomervakantie extra aanbod:
Op onze grootste locatie in Treebeek, locatie Peuteropvang het Hummelhutje bieden wij in de laatste
8 weken voor de kerstvakantie nog een extra gratis programma aan voor Peuters van deze locatie in
het kader van het inhaal en ondersteunprogramma van de overheid. In totaal hebben hier 9 peuters
gebruik van gemaakt.

Ook in deze Corona tijd blijven we werken vanuit de visie en missie van het CMWW:
Spelen- Ontmoeten- Ontwikkelen-Signaleren- Ondersteunen/Begeleiden
en staat de peuter centraal.
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Subsidievoorwaarden 2021


CMWW exploiteert 6 locaties Peuteropvang, allen gevestigd binnen een Brede school of BMV
c.q. het basisonderwijs. De locaties zijn opgenomen in het LRK en worden jaarlijks
geïnspecteerd door de GGD



De Peuteropvang is zowel ISO Zorg en Welzijn NEN-EN 15224 en volgens het kwaliteitslabel
Sociaal Werk Nederland gecertificeerd,



Alle Peuteropvang locaties worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De GGD-inspecteur
toetst of de Peuteropvang CMWW voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Wet IKK.
Elke locatie voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden in de Wet. De GGDrapportages worden gepubliceerd op de website van het CMWW en gecommuniceerd met
de oudercommissie en zijn ter inzage voor gemeente, ouders en ketenpartners. In 2021 ligt
de nadruk, verstevigen van de VVE, doorgaande ontwikkellijn en verdere verdieping van
Ontwikkeling Begeleiding en Zorg en het behalen van resultaten in de voorschool. De
gemeente Brunssum heeft resultaatafspraken gemaakt met het basisonderwijs. CMWW
maakt gebruik van de VVE-monitor NIPIA en registreert de resultaten van alle kinderen. Het
CMWW – Peuteropvang volgt deze resultaat afspraken. Daarmee voldoet het CMWW aan de
eis van de Inspectie van het Onderwijs waarbij aangetoond wordt dat kinderen gevolgd
worden en op basis van resultaten beleid geformuleerd wordt.



De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is operationeel.



De subsidie 2021 is gebaseerd op 16 uur VVE per week. CMWW voert de 16 uur VVE als volgt
uit:
o

De peuters worden ingedeeld in verticale groepen, peuters van 2-4 jaar gemengd in
groepen van doelgroep- en niet-doelgroepkinderen.

o

De verplichte 16 uur VVE wordt verdeeld over dagdelen van 2 of 4 uur per keer. De
doelgroepkinderen krijgen een standaard aanbod van 16 uur per week (wettelijke
verplichting). De ouders kunnen zelf de dagdelen kiezen. De niet-doelgroepkinderen
ontvangen een aanbod van minimaal 8 uur per week, maar kunnen maximaal 20 uur
per week afnemen.

o

Het 9e tot en met 16e uur is voor de doelgroepkinderen gratis.

o

Het CMWW informeert ouders met een laag inkomen over de mogelijkheid om via
het armoedebeleid (de bijzondere bijstand) de eigen bijdrage gecompenseerd te
krijgen. Via de sociale dienst ISD BOL kunnen ouders de eigen bijdrage terug
ontvangen.



Alle locaties werken met een erkende VVE-methode. De VVE-methodes die het CMWW
hanteert zijn Speelplezier en Piramide. Jaarlijks nemen pedagogisch medewerkers deel aan
nascholing in de VVE-methodiek. In 2021 zijn we gestart met de her-certificering speelplezier
van alle pedagogisch medewerkers met coaching op de werkvloer. Met als doel om de
structurele uitvoering van Speelplezier alsook de daaraan gekoppelde
interactievaardigheden te verdiepen en te versterken. Deze training loopt door in 2022.



CMWW stelt jaarlijks een Algemeen opleidingsplan op en een locatie specifiek
opleidingsplan. Scholingen 2021: BHV en kinder-EHBO, Her-certificering Speelplezier, VVE-
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thuis, Mooi gebaar, TOS, taalontwikkelingsstoornis, coaching gezonde start kinderopvang en
training vanuit Riskcare beweegonderwijs.


De pedagogisch medewerkers en ouders werken samen in de begeleiding van het kind.
Wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling van het kind worden ketenpartners
benaderd mee te kijken, mee te denken en een gezamenlijk plan op te stellen en uit te
voeren. De VVE-locaties monitoren de resultaten van elk kind in de gemeentelijke VVEmonitor. De uiteindelijke resultaten worden in het Integraal Koppelsoverleg besproken en
leiden tot een gezamenlijke doelstelling en aanpak van de Voor- en Vroegschoolse Educatie
in Brunssum.



Het maximale uurtarief in 2021 is in overleg met de Gemeente Brunssum vastgesteld op euro
8,46 per uur. Deze maximum uurprijs wordt aan ouders die kinderopvangtoeslag (KOT)
ontvangen in rekening gebracht. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen betalen
een inkomensafhankelijke bijdrage.



Er is sprake van een wachtlijst wanneer er voor een kind geen plaats is binnen de
Peuteropvang Brunssum. Doelgroepkinderen worden geïndiceerd door de JGZ. Maandelijks
ontvang het CMWW een lijst van de JGZ met de gegevens van de kinderen die als
doelgroepkind zijn aangemerkt. Aan deze kinderen wordt t.a.t. voorrang gegeven bij
plaatsing.



Wanneer de bezetting het toelaat kan aan kinderen buiten Brunssum een plaats aangeboden
worden onder de voorwaarden zoals de Gemeente Brunssum deze heeft opgenomen in de
subsidie beschikking 2021. Doelgroepkinderen uit andere gemeenten altijd in overleg met
Gemeente Brunssum. Hierbij is van belang dat de peuter later doorstroomt naar de
gekoppelde basisschool. Elke Peuteropvang locatie is gedurende 40 weken per jaar geopend
en volgt de schoolvakanties van het basisonderwijs Brunssum.



Peuteropvang CMWW is partner in opvoeding en begeleid het kind gedurende de
peuterperiode in partnerschap met de ouder. Ouders worden niet “betrokken” maar vormen
een onderdeel van de Peuteropvang. Mentor en ouder volgen gezamenlijk de ontwikkeling
van het kind en stellen waar nodig een plan op waarin zij vastleggen met welk doel, zij aan
welke ontwikkelaspecten gaan werken. Zij leggen in het plan vast hoe en met wie zij het kind
ondersteunen. Zij worden binnen de Peuteropvang ondersteund door de coaches Vroeg
signalering en Vroeg interventie van Xonar en Radar. Peuteropvang CMWW volgt het kind
op ontwikkelingsgebieden, zoals omschreven door de Stichting Leerplan Ontwikkeling:







Taal: mondelinge taalvaardigheid, ontluikende en beginnende geletterdheid
Rekenen: getallen, meten, meetkunde
Sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbeeld/ identiteit, zelfstandigheid, sociaal
gedrag/ sociale vaardigheid, werkhouding en concentratie
Motoriek: groot (grof), klein (fijn)

NIPIA, VVE-monitor wordt gebruikt door alle pedagogisch medewerkers en de coaches vroeg
interventie en vroeg signalering. We gebruiken het peutervolgsysteem via de
observatielijsten van Speelplezier. De afname momenten van deze observatie zijn
respectievelijk met: 2 jaar en 5 maanden, 2 jaar en 11 maanden, 3 jaar en 5 maanden en 3
jaar en 11 maanden.
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Elk kind wordt “warm” overgedragen naar de basisschool. Dit wordt bijgehouden in de VVEmonitor, NIPIA. Dat betekent dat voor elk kind een portfolio wordt opgesteld dat aan de
ouder wordt aangereikt bij het einde van de peuterperiode. De ouder blijft regiehouder en
samen met de pedagogisch medewerker en eventuele andere belangrijke partners, draagt de
ouder de kind gegevens over aan het basisonderwijs. Vanwege corona kan het zijn dat
sommige peuters waarbij er een normaal verloop was m.b.t. de ontwikkeling er een warme
overdracht heeft plaatsgevonden via MS Teams.



De Peuteropvang werkt samen met de coaches vroeg interventie en vroeg signalering
volgens de werkwijze voorschoolse knooppunten Parkstad. Waarbij er dit jaar samen met de
coaches meer afstemmingen gezocht met onderwijs m.b.t. de knooppunten, rupsjes en
startklas.



Elke locatie voor Peuteropvang is gelieerd aan een basisschool. Gezamenlijk vormen zij het
VVE-koppel en ontmoeten elkaar 6 x per jaar in het koppeloverleg. Alle VVE-koppels in
Brunssum ontmoeten elkaar minimaal 3 x per jaar tijdens het Integraal Koppelsoverleg. In de
jaarplanning zijn de momenten vastgelegd waarop peuteropvang en basisschool elkaar
ontmoeten. Het onderwijspersoneel van de koppelbasisschool dat direct verbonden is aan de
Peuteropvang is in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en is geregistreerd in het
personenregister Kinderopvang. Tijdens het koppeloverleg worden werkwijze en planning
met elkaar besproken en afgestemd. Thema’s die in de koppels geagendeerd worden,
worden medebepaald door de actiepunten die voortkomen uit de lokale VVE-monitor.
Thema’s kunnen zijn:
o VVE-thuis
o Partnerschap met ouders
o Afstemming doorgaande ontwikkellijn
o Warme overdracht en wenbeleid koppel
o Organiseren van 3 gezamenlijke activiteiten door de voor- en vroegschool
o Afstemming van minimaal 1 gezamenlijk thema per schooljaar



Een afvaardiging van elke locatie neemt samen met de leerkracht uit de onderbouw deel aan
het Integraal Koppelsoverleg Brunssum. Het Integraal koppelsoverleg wordt voorbereid door
de faciliterend leidinggevende Peuteropvang CMWW, een afvaardiging van de
schooldirecties en de ambtenaar van de Gemeente Brunssum. In het Integraal
Koppelsoverleg wordt de VVE-monitor besproken, de samenwerking tussen de VVE-koppels
en actuele thema’s.



De VVE-locaties sluiten aan bij de schooltijden van de koppelschool. De aanvangs- en/of
sluitingstijd wordt in overleg met de koppelschool en oudercommissie vastgelegd. Extra
rekening houden dit jaar met de coronamaatregelen.

VVE
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Peuteropvang OAB, onderwijsachterstanden beleid Brunssum – VVE, voor en
vroegschoolse educatie – LEA, lokaal educatieve agenda
In 2021 biedt het CMWW in 6 locaties VVE aan kinderen vanaf 2 jaar. Elke peuter in Brunssum kan
deelnemen aan het VVE-aanbod. Dat betekent dat doelgroepkinderen en niet-doelgroep kinderen het
VVE – aanbod gezamenlijk volgen in verticale stamgroepen gedurende 16 uur per week. Peuters van 2
jaar bezoeken de VVE-locaties gedurende minimaal 8 uur per week.
Het CMWW monitort de ontwikkeling van alle kinderen die deelnemen aan de Peuteropvang via de
observatielijsten van Speelplezier en houdt deze ontwikkeling bij in de VVE-monitor NIPIA.
Elke Peuteropvang locatie is gekoppeld aan een basisschool en borgt als VVE-koppel de doorgaande
ontwikkelingslijn van voorschool- naar vroegschool.
CMWW Peuteropvang conformeert en draagt actief bij aan het OAB-beleid en de LEA,
onderwijsachterstand beleid en de lokaal educatieve agenda samen met de kindpartners en het
onderwijs in Brunssum.
Een aantal activiteiten die plaats hebben gevonden vanuit de LEA: deelname aan de peuter 4-daagse
met alle 6 de locaties, het Thema verkeer en het Thema gezondheid.

IKC, integraal kind centra-VVE
Sinds neemt CMWW actief deel aan de ontwikkeling van 2 Integraal Kind Centra in Brunssum Zuid en
Brunssum Oost. CMWW heeft geparticipeerd binnen de stuurgroep, projectgroep IKC Oost en IKC Zuid
en de twee ontwikkelgroepen IKC Oost en IKC Zuid. We hebben gezamenlijk met onderwijs en de kind
partners het volgende gerealiseerd:








De beginsituatie en de ambities t.a.v. IKC Brunssum Zuid en Brunssum Oost geformuleerd;
Samenstellen en begeleiding van twee ontwikkelgroepen vanuit de werkvloer met daarbij
behoorde IKC-foto, startsituatie;
Bestuurlijk kader ontwikkeld IKC Brunssum Zuid en Oost;
Gezamenlijk groeidocument/koersplan opgesteld met planning;
Pedagogisch fundament ontwikkeld voor IKC Zuid;
Gezamenlijke open dag IKC Zuid;
Integraal huisvestigingsplan en programma van eisen vanuit de RO-groep, afstemming
nieuwbouw.

In het kader van de doorgaande lijn, VVE-aanbod en het centraal stellen van het jonge kind hebben
we deelgenomen aan diverse overleggen met samenwerkingspartners om gezamenlijk zo goed
mogelijk gelijke kansen te creëren voor het jonge kind. Denk aan het overleg: het jonge kind, Jeugd en
onderwijs platform, JGZ/Doelgroepkinderen maar ook Tour de werkplaats bij IKC Oost. In het kader
van het bereiken van zo veel mogelijk doelgroepkinderen is er sprake van 100% bereik door CMWW
waarbij we gebruik maken van de verbinding met Welzijn om alle peuters te bereiken. CMWW
probeert zo goed mogelijk de doelgroepkinderen toe te leiden naar het aanbod dat wenselijk is ook bij
andere kindpartners. Per maand wordt er bijgehouden wat de instroom en uitstroom is m.b.t.
doelgroepeuters en van welk aanbod er gebruik wordt gemaakt. Een andere vorm van samenwerking
die wij hebben is met de kindpartner KOP in de brede school centrum waarbij we met een gezamenlijk
VVE-aanbod meer peuters willen bereiken in Brunssum.
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Bezetting 2021
Totaal 329 unieke kinderen. (2020 Totaal 306 unieke kinderen).

Bijdehandjes bezetting
gemiddelde afname 12 uur p/w
40
35
30
25

15

17

17

18

17

15

15

11

18

17

15

16

16

17

18

19

jan

febr

mrt

apr

mei

juni

juli

sept

10

9

7

25

25

nov

dec

20
15

10
5

22

0

Bijdehandjes niet doelgroep

okt

Bijdehandjes doelgroep

Hummelhutje bezetting
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Paddenstoel bezetting
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Pinokkio bezetting
gemiddelde afname 11 u/w
40
35
30
25

5

5

5

24

23

jan

febr

8

8

9

9

24

26

25

25

24

juli

sept

okt

nov

dec

6

5

7

8

26

24

25

24

mrt

apr

mei

juni

20

15
10
5
0

Pinokkio niet doelgroep

Pinokkio doelgroep

Pukkio bezetting
gemiddelde afname 12 u/w
25
20

5

6

7

7

8

8

7

8

8

7

15
10

6
17

16

16

16

14

15

mei

juni

15

5

13

13

sept

okt

15
11

0
jan

febr

mrt

apr

Pukkio niet doelgroep

juli

nov

dec

Pukkio doelgroep

maand augustus niet meegenomen omdat Peuteropvang gesloten is
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Bereik Doelgroepkinderen
Totale bereik doelgroepkinderen
In 2021 heeft JGZ ,74 doelgroep indicaties afgegeven in Brunssum. De indicatie voor een
doelgroeppeuter wordt met 14 maanden afgegeven of peuters worden vanuit de VVE aanbieders
her- geïndiceerd. CMWW heeft als taak om deze kinderen en ouders te bereiken en toe te leiden
naar een VVE aanbod in de gemeente Brunssum.
Vanuit het onderwijs en achterstanden beleid hebben we de volgende doelstelling: Er is sprake van
een bereik met plaatsing van minimaal 85% van alle doelgroeppeuters bij een VVE aanbod.
Hieronder het overzicht m.b.t. de plaatsing van de 74 geïndiceerde peuters in Brunssum.

Plaatsing doelgroeppeuters (74)
4; 6%1; 1%
2; 3%
1; 1%
3; 4%

63; 85%

CMWW Peuteropvang VVE (63)

Procedure plaatsing loopt, inzet MW CMWW (3)

Peuteropvang VVE andere aanbieder (1)

Kinderopvang (2)

Verhuisd (4)

Niet geplaatst (1)
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Doelgroeppeuters CMWW

Samenstelling gemiddelde bezetting 2021

36,73

101,73

36,82

23,73
KOT

KOT D

niet KOT

niet KOT D

60 doelgroepkinderen gemiddeld per maand. (2020 - 39 doelgroepkinderen gemiddeld per maand).
Een forse groei ook in 2021
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Inzet taakuren en VVE-thuis
Naast de reguliere groepstaken vullen pedagogisch medewerkers extra taakuren in, in het kader van
Ontwikkeling Begeleiding Zorg. Samen met de ouders en ketenpartners wordt elk kind gevolgd in
zijn/haar ontwikkeling en een handelingsplan opgezet. Voor elk kind vindt een “warme overdracht
“plaats met ouders, mentor en de basisschool. Pedagogisch medewerkers bespreken de ontwikkeling
van hun mentor kinderen samen met de coach vroeg signalering en vroeg interventie tijdens de “kind
bespreking”.
Pedagogisch medewerkers nemen deel aan het koppeloverleg met de basisschool en het integraal
koppelsoverleg binnen de gemeente. Binnen de locaties Peuteropvang wordt aan de ouders VVE-thuis
aangeboden parallel aan het VVE-thema voor de kinderen. VVE Thuis is een programma voor ouders
met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie. De activiteiten van
VVE Thuis sluiten aan bij vve-programma's zoals Speelplezier en Piramide. Hierdoor komen woorden,
begrippen en andere leerinhouden zowel op de Peuteropvang als thuis aan de orde. Ouders leren hoe
ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Hun betrokkenheid bij de
educatie van het kind wordt vergroot. Door deze combinatie van centrumgerichte en gezinsgerichte
ontwikkelingsstimulering is het effect op de ontwikkeling van kinderen groter dan van afzonderlijke
programma's. Ook op lange termijn. In coronatijd is er weinig plaats geweest om fysiek de VVE thuis
bijeenkomsten te laten plaats vinden. Er is daarom gekozen om van de online variant van VVE-thuis
gebruik te maken: Bereslim in samenwerking met de ouders. Verder is er inzet geweest om 6
pedagogisch medewerkers te scholing in VVE-thuis, afronding van de scholing is in 2022.
In 2021 is geïnvesteerd in nieuwe middelen voor VVE dankzij de gemeente Brunssum. Denk aan VVEthema materialen m.b.t. het thema verkeer en gezondheid (moestuin), VVE Thuis materialen, VVE
Speelplezier materialen en twee starterspakketten met nieuwe speelplezier thema’s.
Ten tijde van de verplichte sluiting vanwege Corona zijn de taakuren deels anders ingezet.
Hoofdzakelijk zijn de taakuren gebruikt voor het organiseren van de noodopvang voor kinderen van
ouders met een cruciaal beroep c.q. voor kinderen met zorgvraag. Tijdens de sluitingsperiode werden
door de pedagogisch medewerkers ook taakuren ingezet om kinderen en ouders een educatief
programma aan te bieden waarmee in de thuissituatie gewerkt kon worden, hierbij werden ook
huisbezoeken afgelegd. Dit is zowel fysiek met lesmaterialen, via MS Teams en met beeldbellen
ondersteund.
De overige taakuren voor teamoverleg en overleg en afstemming met ouders, coaches en
ketenpartners konden online via “MS-teams” en fysiek overleg toch ingezet worden.

Pedagogisch Beleidsmedewerker – coach
Met ingang van 2020 is de aanbieder van Kinderopvang verplicht een pedagogisch
beleidsmedewerker in te zetten gedurende 50 uur per jaar/ per LRK-nummer en een pedagogisch
coach voor 10 uur per FTE. In 2021 betekent dit voor Brunssum 300 uur beleidsmedewerker en 90
uren coaching. In 2021 heeft het CMWW de keuze gemaakt de taken van de pedagogisch
beleidsmedewerker en pedagogisch coach samen te voegen. De coaching werd uitgevoerd door de
faciliterend leidinggevende en vond plaats middels ingeplande coaching gesprekken en POPgesprekken per pedagogisch medewerker. De beleidsuren werden tevens ingezet door de faciliterende
leidinggevende.
14

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Jan van de Venne (Directie), j.v.d.venne@cmww.nl, 088-4552500/06-33661904
Mirte Pieper Faciliterend teamleider Peuteropvang, m.pieper@cmww.nl, 06-57261986
Irene Herfs Staffunctionaris Financiën en HRM, i.herfs@cmww.nl, 088-4552500

Brunssum, april 2021
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