
 

Per 1 december 2019 zijn wij op zoek naar een VVE tutor voor 12 

uur per week voor 9 kleine VVE locaties in de gemeente Sud West 

Fryslân. 

 
 
De VVE tutor is een professional die vanuit kennis over de ontwikkeling 
van het jonge kind en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een 
voorbeeldrol en een voortrekkersrol vervult.  
Je bent verantwoordelijk voor de versterking van de kwaliteit op de VVE 

locaties. Je stemt op een proactieve manier inhoudelijk af tussen de VVE 

locaties en de samenwerkende basisscholen en werkt aan de versterking 
van de doorgaande lijn. Je zorgt voor verbinding tussen ouders, externe 
zorg en de pedagogisch medewerkers. 

 

 

Taakomschrijving: 

 Je signaleert hiaten, knelpunten in kennis, vaardigheden en 

houding bij pedagogisch medewerkers en coacht hen waar 

nodig, bij het uitvoeren van het VVE programma. Maakt hierbij 

gebruik van passende interventies en instrumenten 

 Je stelt per VVE-locatie een projectplan op, o.b.v. een 

bestandsopname en observaties 

 Je bezoekt wekelijks de locaties waar doelgroeppeuter(s) 

aanwezig zijn 

 Je maakt samen met de pedagogisch medewerker een verslag 

van VVE kinderen in het kader van de doorgaande lijn en 

warme overdracht naar de basisschool  

 Je monitort het kind-volgsysteem op de groep en hebt 

contacten met ouders en gebiedsteams 

 Je maakt ten behoeve van de afdeling planning overzichten van 

de geplaatste VVE kinderen die gebruik maken van de 

vliegende keep 

 Je rapporteert en legt verantwoording af aan je leidinggevende 

 

 

 

 

 

 

VVE Tutor  
12u per week 



 

Wij bieden:  

 een contract tot 1 januari 2021, met mogelijkheid tot 

verlenging afhankelijk van functioneren en continuering 

landelijk en gemeentelijk beleid  

 salaris conform schaal 8 van de CAO Kinderopvang 

 een vitaliteitsbonus per vitaal kwartaal 

 scholingsmogelijkheden  

 

 

Wij verwachten: 

 een relevante HBO opleiding op pedagogisch of didactisch 

gebied zoals pedagogiek of PABO, bij voorkeur aangevuld 

met een opleiding en/of trainingen op het gebied van 

coaching, VIB, VVE en de kijkwijzer 

 minimaal 3 jaar relevante werkervaring 

 kennis van de ontwikkeling van het jonge kind 

 kennis van en ervaring met VVE-programma’s, bij voorkeur 

Uk en Puk 

 kennis van opbrengstbewust werken (OBW) 

 de capaciteiten en ambitie om verander- en 

verbeterprocessen in gang te zetten 
 zelfstandigheid en flexibiliteit 

 

Informatie over de VVE locaties kun je vinden op onze website.  

Je motivatiebrief voorzien van cv kun je tot 14 november richten 

aan hr.friesland@kidsfirst.nl 

 

 

 

 

 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:hr.friesland@kidsfirst.nl

