Vacature Pedagogisch coach parttime
Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren pedagogisch coach voor onze locaties in
Eibergen en Rekken. Wie komt ons team versterken en ondersteunen.
Onze organisatie:
Het kind staat bij ons centraal, waardoor het optimale mogelijkheden krijgt om te spelen, te
ontwikkelen en te ontmoeten. Dit vindt plaats onder deskundige begeleiding en in een voor hen
verantwoorde en veilige omgeving.
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 coach en
ondersteunt onze pedagogisch medewerkers binnen onze dagopvang, peuteropvang (regulier en
VVE), en buitenschoolse opvang. Dit op basis van opdrachten vanuit de Wet Innovatie Kwaliteit
Kinderopvang (IKK).
Wat betekent dit in de praktijk? Als pedagogisch coach ben je regelmatig aanwezig op de locaties. In
jouw rol als coach ondersteun je medewerkers bij het opdoen van kennis en het verder ontwikkelen
van vaardigheden. Je levert hiermee een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het (pedagogisch)
handelen op de locaties. Je adviseert in soms complexe werksituaties en stelt coachingsplannen op,
samen met de pedagogisch medewerkers. Je werkt zelfstandig in een team van enthousiaste en
ervaren collega’s.
Ben jij degene met?
✓ Een relevante afgeronde pedagogisch HBO opleiding en/of een geaccrediteerd coachdiploma
✓ Kennis van interventiemethodieken en instrumenten van coaching.
✓ Kennis van de ontwikkelingsfasen en gebieden van kinderen
✓ Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het overdragen van kennis aan
pedagogisch medewerkers en het opstellen van coachingsplannen.
✓ Analytisch vermogen en sensitiviteit voor het signaleren van knelpunten in de ontwikkeling
van medewerkers.
✓ Coachende vaardigheden voor het ondersteunen, stimuleren en motiveren van
medewerkers.
Wat bieden wij?
Een baan voor de periode van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging en kans op een vast
dienstverband. Omvang dienstverband: parttime, flexibel in te zetten.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan jouw persoonlijke motivatie en CV naar:
janine.vogel@oqido.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Janine Vogel, via 0545 461130 of
janine.vogel@oqido.nl

