
 

 

 

 

 

Ben jij als coach de steun en toeverlaat  

van onze pedagogisch medewerkers? 

Dan ben je welkom in de wereld van 

KindeRdam! 
 

Op de kinderdagverblijven, BSO’s en peuterspeelgroepen van KindeRdam krijgen kinderen alle 

ruimte zich te ontwikkelen. Als pedagogisch coach speel jij daarbij een onmisbare rol. Je bent 

onderdeel van ons pedagogisch team en wordt de vaste coach van een aantal ‘eigen’ 

kinderdagverblijven, BSO’s en peuterspeelgroepen. Meewerken op de groep doe je niet, want zo 

heb jij je handen vrij om je volledig te focussen op begeleiding van onze pm’ers. Je biedt ze 

ondersteuning in hun dagelijks werk, bespreekt de aanpak van individuele kinderen en geeft advies 

op teamniveau. Opbrengstgericht werken staat daarbij centraal. Dat vind je prettig, want doelen 

behalen vind jij superfijn. Net als het feit dat je lekker zelfstandig aan de slag kunt. Plannen kan je 

als geen ander en jij kan dus prima zelf bepalen hoe je je dagen indeelt.   

Hebben we je enthousiast gemaakt? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren! 

 

Pedagogisch Coach (M/V) 

Vacaturenummer 19-13 

 24-32 uur per week  

 

Wat heb je nodig?  

 

• een afgeronde en relevante hbo-opleiding, gericht op pedagogiek en conform cao 

Kinderopvang 

• ervaring met het coachen van pedagogisch medewerkers 

• een VVE-certificaat en een certificaat Video Interactie Begeleiding (AIT-

geaccrediteerd) of bereid dit te halen 

• ervaring met opbrengstgericht werken 

• ervaring met de Antroposofie en een certificaat Speelplezier zijn een pré 

• voortdurende verwondering over kinderen die op ontdekkingsreis zijn 

 

Wat bieden we je? 

 

• inschaling en salariëring conform cao Kinderopvang schaal 7/8, minimaal € 2.333 en 

maximaal € 3.417 

• de mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van cursussen e.d. 

• een professionele, toonaangevende organisatie, fijne collega’s en volop uitdaging! 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Wij komen graag met je in contact! Stuur via kinderdam.nl/sollicitatieformulier je cv en vertel 

kort waarom jij blij wordt van het coachen van onze medewerkers. Je verdere motivatie kun je 

toelichten tijdens het gesprek, dat plaatsvindt op 9 of 10 mei. Gaat dat gesprek goed, dan 

volgt er in ieder geval nog een taaltoets en assessment.  

Meer weten over deze vacature? Bel gerust met Hester Kuipers, leidinggevende van de 

afdeling: 010 - 44 300 33.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 

https://www.kinderdam.nl/sollicitatieformulier

