
 

 

Voor onze locaties in Noord Nederland zoeken wij twee 

pedagogisch coaches / beleidsmedewerkers: 

 

24 uur voor de provincies Groningen en Drenthe 

12 – 16 uur voor de provincie Friesland (een combinatie met een 

functie als Pedagogisch Medewerker behoort tot de mogelijkheden) 

 

                                Als pedagogisch coach/beleidsmedewerker geef je inhoud aan 

                                de volgende taken: 

 

 Je geeft advies en ondersteuning aan pedagogisch 

medewerkers.  

 Je draagt actief bij aan de verbetering van de (pedagogische) 

kwaliteit op de werkvloer. 

 Je vertaalt het beleid naar de concrete werksituatie.  

 Je draagt bij aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering 

van het (pedagogisch) beleid binnen de organisatie.  

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

Als pedagogisch coach / beleidsmedewerker ben je periodiek 

aanwezig op de locaties. In jouw rol als coach ondersteun je 

medewerkers in hun werkzaamheden, in het opdoen van kennis, in 

het ontwikkelen van vaardigheden en coaching behoeften. Je 

draagt bij aan kwaliteitsverbetering van het (pedagogisch) 

handelen door de pedagogisch medewerkers. Verder heb je een 

taak in het ondersteunen en adviseren van de pedagogisch 

medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep 

kinderen. Incidenteel draai je intallig mee op de groep. 

 

Wij vragen: 

 HBO werk- en denkniveau, (conform kwalificatie-eisen voor 

pedagogisch coach/beleidsmedewerker kinderopvang). 

 Gekwalificeerd om als pedagogisch medewerker op de groep te 

werken (KDV/BSO), (conform kwalificatie-eisen kinderopvang). 

 Ervaring als pedagogisch medewerker in de kinderopvang is 

een pré. 

 Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid en de hierop 

van invloed zijnde in- en externe ontwikkelingen van o.a. 

Pedagogisch coach / beleidsmedewerker 



 

 

kinderdagverblijven, buiten-, tussen-, en/of naschoolse 

opvang, gastouderopvang en peuteropvang. 

 Kennis van (interventie)methodieken, principes en 

instrumenten van coaching. 

 Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van 

jonge kinderen. 

 Analytisch en sensitief vermogen voor het (proactief) 

signaleren van ontwikkelingen en knelpunten in de 

ontwikkeling van medewerkers. 

 Coachende vaardigheden voor het ondersteunen en stimuleren 

van medewerkers en het geven van sturing in hun 

doorontwikkeling. 

 Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het overdragen 

van kennis en informatie en het opstellen van 

coachingsplannen en adviseren in beleid. 

 

Het betreft een aanstelling tot en met 31 december 2019 met 

mogelijkheid tot verlenging. De functie is ingedeeld in schaal 8 van 

de cao Kinderopvang. 

 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan jouw 

persoonlijke motivatie en CV voor 8 april 2019 naar 

P&O@kidsfirst.nl. Heb je inhoudelijke vragen? Mail dan naar 

arienne.vanmil@kidsfirst.nl. 

 

 

 

 


