
  
  

Pedagogisch coach  (30 uur)  
Gemeente Beesel, Venlo, Horst aan de Maas en Venray 

 
   
 

 Jouw interesse in de ontwikkeling van kinderen en opvoeding is jouw drijfveer. Je bent aanwezig op de  

werkvloer van onze locaties voor “coaching on the job”. Je werkt niet dagelijks mét kinderen maar vooral  

vóór onze kinderen. In het belang van het kind ontwikkel en implementeer je visie en beleid, geef je advies aan 
pedagogisch medewerkers en organisatie en maak je je sterk voor kwalitatief goede kinderopvang. 

 

 

Wat ga je doen 

Als pedagogisch coach is voor jou elke dag een nieuwe uitdaging. Afwisseling is hetgeen wat je  

aantrekt binnen je werkzaamheden, je creëert makkelijk een vertrouwensband op verschillende niveaus  

en weet een collega op een transparante wijze te coachen. Je bent een inhoudelijke  

ondersteuning en coaching voor onze pedagogisch medewerkers binnen onze dagopvang, peuteraanbod (regulier 

en VVE), en buitenschoolse opvang. Je ondersteunt, coacht in opdrachten vanuit de Wet Innovatie Kwaliteit 

Kinderopvang (IKK). Hiernaast stimuleer je de ouderbetrokkenheid en ondersteun je de pedagogisch 
medewerkers en ouders bij ontwikkelingsvragen.  

 

 

Wie ben jij 

• Energiek, enthousiast en sprankelend omschrijven jouw karakter; 

• Je past je snel aan binnen je omgeving, je bent overtuigend en een helikopterview is iets dat wat jij van 

nature bezit; 

• Je hebt relevante afgeronde pedagogisch HBO opleiding, aangevuld met een geaccrediteerd coach-diploma; 
• Je hebt een klantgerichte instelling en beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

• Je bent ondernemend, zelfstandig en neemt initiatieven; 

• Je bent flexibel inzetbaar verdeeld over minimaal 4 dagen per week. 
 

 
Wat bieden wij: 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO kinderopvang. Het salaris is ingedeeld conform functieschaal 9  

van de CAO Kinderopvang. Spring biedt interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 
 fiscaalvriendelijke fiets, Een fitnessarrangement, weekendje weg etc. Zorg jij voor nieuwe collega’s?  

Dan staat hier iets tegenover! 
 
 
Hoe kun je reageren? 
Ben je enthousiast en geïnteresseerd? Reageer dan vóór 1 Februari 2020. Stuur jouw  

sollicitatie naar vacatures@spring-kinderopvang.nl. Vermeld vacaturenummer: 2020009. 
Wil je meer weten over deze functie?  

Neem dan contact op met Steffi van Beek, Recruitment, tel. 06 -11958960. 
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