
 

 

 

 

 

 

Zit verbinden en ontzorgen in jouw DNA?  

Net als maatschappelijke betrokkenheid?  

Dan ben je welkom in de wereld  

van KindeRdam! 
 

Ben jij een organisatietalent pur sang? Laat jij je niet kisten door moeilijke vraagstukken? En weet jij als geen 

ander hoe je kunt verbinden, zonder ieders belangen uit het oog te verliezen? Dan ben jij een van onze …. 

 

Coalitie-ondersteuners Dagprogrammering 

Vacaturenummer 19-44 

24-32 uur per week 

Binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) zijn er zeven focuswijken. In deze wijken zijn 

Children’s Zone-coalities actief. Het doel van de Children’s Zone is het vergroten van de kansen van kinderen 

(0-14 jaar) door de school-, wijk- en thuissituatie te versterken.  

 

Binnen de coalities staan de verschillende scholen voor de uitdaging om, naast de reguliere lestijd, 10 uur te 

programmeren in de zogenaamde Dagprogrammering. Het project coalitie-ondersteuning heeft drie doelen. 

Het ontzorgen van de schooldirecteuren, het aan elkaar verbinden van de verschillende partijen in de wijken 

en het eventueel aantrekken van partijen die kwaliteit aan de Children’s Zone kunnen toevoegen. 

 

Wat ga je doen? 

• Je ondersteunt schooldirecteuren bij het organiseren en coördineren van de Dagprogrammering 

in hun wijk. 

• Je zorgt dat de verschillende (bestaande) activiteiten in de wijk meer op elkaar worden 

afgestemd en uitgebreid. 

• Je legt contacten tussen de verschillende partners en scholen. 

• Je bent verbinder tussen activiteiten en scholen en tussen scholen onderling. 

• Je brengt de belasting die de Dagprogrammering oplevert in kaart. 

• En dat alles met als doel een brede ontwikkeling voor kinderen. 

Wat bieden we je? 

• Een salaris conform cao Kinderopvang, schaal 9, minimaal € 2.793 tot maximaal € 3.771, 

afhankelijk van je ervaring 

• Een werkplek in dynamisch Rotterdam Zuid 

• Een jaarcontract 

• Een samenwerking binnen het team met de andere coalitie-ondersteuners  

• De mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen in een uitdagende werkomgeving 

Wat verwachten we van jou? 

• Hbo werk- en denkniveau. 

• Ervaring binnen welzijn, wijksamenwerking of onderwijs en kennis van de onderwijswereld. 

• Veel organisatietalent, creativiteit en analytisch denkvermogen. 

• Een scherp oog voor de verschillende belangen. 

• Zin in moeilijke vraagstukken en het vermogen om oplossingsgericht te denken. 

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.  



 

 

Solliciteren 

Solliciteren doe je zo snel mogelijk echter uiterlijk op 16 juni aanstaande via werken@kinderdam.nl. Eerst meer 

weten over de vacature? Neem gerust contact op met Jan Maarten Dank, telefoonnummer: 06-40518710. De 

eerste gesprekken vinden plaats op 19 juni en de tweede ronde is gepland op 26 juni. Je bent van harte 

welkom in de wereld van KindeRdam! 
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