
 

                                 
 

 

 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker - coach bij ’t Parelbosch  

 
Kinderdagverblijf ’t Parelbosch 
Pasqualinistraat 10 / de Waghemakerstraat 1B 
5662 AW / 5622 JE  
32 / 36 uur 
 
Wil jij een grote rol spelen in het bevorderen van de ontwikkeling van een kind? Met twee 
locaties, beide voorzien van dagopvang en BSO, speelt ’t Parelbosch een onmisbare rol in 
kinderopvang, VVE en andere vormen van begeleiding voor kinderen tot 13 jaar.  
 
Binnen onze organisatie wordt er gewerkt met de pedagogische uitgangspunten van Riksen-
Walraven. De ontwikkeling van kinderen verrijken is in iedere situatie ons doel. 
Betrokkenheid, welbevinden, veiligheid en vertrouwen vormen tevens de pijlers waarop ons 
pedagogische beleid is gebaseerd. Ligt jouw hart bij kinderen? Vind je, net als wij, dat hun 
welbevinden op de absolute nummer één staat? Dan zoeken wij jou! 
 
Dit ben jij: 

 
Het is jouw passie om een actieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van kinderen. Je 
wil ze een veilige en verantwoorde omgeving bieden waarin ze optimaal kunnen leren, 
groeien en spelen. Je weet jouw passie voor de pedagogiek over te brengen op ons team aan 
pedagogisch medewerkers en stagiaires. Je ondersteunt de twee directeuren en helpt mee 
aan het schrijven van beleidsplannen. Door jouw proactieve, energieke en assertieve 
uitstraling weet je de teamleden, ouders en derden te enthousiasmeren en te stimuleren in 
hun eigen ontwikkelproces. Samen verhogen jullie continu de kwaliteit van onze twee 
locaties. Jij bent: 

• voldoende gekwalificeerd om de functie direct uit te kunnen oefenen. Dit kan 
met een HBO of Associate Degree diploma in pedagogische richting; 

• je hebt kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van kinderen 
tussen 0 en 13 jaar; 

• je maakt makkelijk contact met mensen en bent een verbinder; 
• je stelt je flexibel op; 
• je kunt je begrijpelijk uitdrukken, bent laagdrempelig en assertief; 
• je kunt vloeiend aansluiten op uiteenlopende situaties; 
• je kunt goed observeren en legt je bevindingen correct vast. 



                                

Dit krijg jij: 

• een uitdagende functie waarbinnen je veel vrijheid hebt om invulling te geven 
aan jouw eigen manier van werken;

• een jaarcontract voor 32 – 36 uur per week, met uitzicht op een vast 
dienstverband;

• een salaris conform cao Kinderopvang, schaal 9 (min € 2.935 tot € 3.959 
bruto per maand o.b.v. 36 uur per week), passend bij ervaring en kwalificaties;

• bijna 6 weken vakantie per jaar;

Dit doe jij: 

Coachen betekent op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking de ander bewegen om 
de juiste stappen te zetten in een leerproces. Je stelt je onafhankelijk op en bent feitelijk en 
objectief in je observaties op de groepen, met altijd het welbevinden van de kinderen in 
gedachten. Dit vertaal jij weer naar coaching doelen, welke je met iedere pedagogisch 
medewerker op gaat stellen. Je bent een coach in hart en nieren, een mensenmens: je hebt 
een open uitstraling, je bent nieuwsgierig naar de ander en je weet de juiste verdiepende 
vragen te stellen. Dit betekent dat je ook kritisch durft te zijn. 

Als pedagogisch coach bij ’t Parelbosch besteed je tevens aandacht aan individuele 
kindzorgzaken. Wanneer een pedagogisch medewerker moeite heeft met een kindje, 
wanneer je signaleert dat de ontwikkeling niet goed verloopt of wanneer ouders zich niet 
houden aan jouw beleid, zet jij je onvoorwaardelijk in om het weer te verbeteren. Je bent de 
contactpersoon voor derden zoals consultatiebureaus en, indien nodig voor een gezin, 
ambulante hulpverleningsinstanties.  


