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Inschrijfformulier   
Beleidsmedewerker/   
Coach van het Jaar   

De voordragende partij:   

Naam:   

Organisatie:   

Functie:   

Mailadres:   

Telefoonnummer:   

De professionele relatie tot de aangedragen kandidaat voor de titel Beleidsmedewerker en/of  
Coach van het Jaar (leidinggevende, collega, pedagogisch professional, vertegenwoordiger  
oudercommissie, …):   

Naam van de kandidaat:   

Organisatie:   

Functie:   

 
Coacht of schrijft de kandidaat beleid? Of beiden?   

Mailadres:   

 

Wat heeft deze kandidaat gedaan waaruit blijkt dat hij/zij nieuwe kansen heeft gegrepen?  
Denk aan een nieuwe rol, een nieuw project, innovatie, samenwerking, aanpak, verbinding 
beleid en praktijk. Omschrijf dit met voorbeelden.   

Op welke van onderstaande competenties onderscheidt deze beleidsmedewerker en/of  
coach zich? Omschrijf dit met voorbeelden.   

      - innovatief (met nieuwe projecten of onderwerpen aan de slag):  
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- samenwerken (collega’s, andere organisaties, verbindende rol binnen team):   

- ondernemend (in het coachen, of verbinden van beleid en praktijk):   

- zichzelf ontwikkelen (via bijscholing, het lezen van vakliteratuur en het bijwonen van  
congressen/beurzen):   

- het verbinden van het pedagogisch beleid met de praktijk en vice versa:   

- mentor/steunpilaar zijn voor (startende) collega’s:   

- ziet de behoeftes en competenties van het team, en verliest deze niet uit het oog: 

- kan de locatie op pedagogisch vlak in z’n geheel overzien maar ook focussen op de 
aparte groepen en hun identiteit 

Vindt u dat de kandidaat op een aansprekende manier over haar/zijn werk kan vertellen en  
doet zij/hij dat ook in de praktijk? Kunt u daar een voorbeeld van geven?   

Waarom moet juist deze beleidsmedewerker en/of coach de titel winnen? Geef drie  
voorbeelden van situaties waarbij u dacht: deze beleidsmedewerker en/of coach verdient het  
om uitgebreid in het zonnetje te staan en ambassadeur te worden van dit mooie vak?   

Dit ingevulde formulier moet voor 31 mei 2021 worden gemaild naar  
aanmelden@ppink.nl   

Bij het insturen van het inschrijfformulier kunt u ook krantenknipsels, projectplannen etc  
meesturen.   

Na ontvangst van dit inschrijfformulier benadert PPINK de voorgedragen kandidaat  met 
het verzoek om PPINK een mail te sturen. In deze mail geeft de kandidaat   

1) toestemming om voorgedragen te worden voor deze verkiezing   

2) een zelfgeschreven motivatie om mee te doen. 

 


