
 

 

 

 

 

Individueel pedagogisch coach (20-28 uur per week) 

Adem jij pedagogiek en kun je als geen ander ontwikkelingsdoelen 

overbrengen naar de praktijk? Dan kan dit zomaar jouw nieuwe baan zijn! 

Werk is plezier en dat straal jij uit! Want plezier, dat is waar het bij Puck&Co om draait, voor kinderen 

en ouders maar natuurlijk ook voor onze medewerkers. En bij Puck&Co gaat plezier natuurlijk altijd 

hand in hand met vakbekwaamheid en kwaliteit. 

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen en doet dit in eigen tempo. Wij zorgen voor een 

omgeving waar ieder kind zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Met 38 locaties en meer dan 

200 medewerkers hebben wij als doel de beste kinderopvangorganisatie in de regio te zijn. 

Puck&Co is een plek waar kinderen en collega’s zich kunnen ontwikkelen. Als coach ga jij de 

pedagogisch medewerkers ondersteunen om het pedagogisch beleid uit te voeren.  

Wat heeft onze nieuwe pedagogisch individueel coach in huis?  

Het betreft een nieuwe functie, waardoor je de ruimte krijgt voor eigen invulling aan deze rol. Als 

coach heb je een praktische instelling en een duidelijke visie op de uitvoering van het pedagogisch 

beleid. Doordat jouw collega beleidsmedewerker het pedagogisch ontwikkelt, krijg jij in jouw rol als 

coach alle tijd om de diepgang op te zoeken. Jij fungeert als spil tussen het beleid en de uitvoering 

hiervan.  

Als pedagogisch coach help je collega’s in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden en 

hun ontwikkeling. Je stelt samen met hen een coachingsplan op met als doel hun kwaliteiten verder 

te ontwikkelen. Je collega’s op de werkvloer weten jou te vinden met hun vragen. Jij kan als geen 

ander deze individuele leervragen omzetten naar de praktijk. Videoreflectie en intervisie vormen 

belangrijke instrumenten in jouw rol als coach.  

Door jouw coachingskwaliteiten weet je met lef, flair en charme en op duidelijke wijze je collega’s in 

hun vakgebied verder te ontwikkelen. Bij Puck&Co lopen we voorop en zijn we scherp op 

toekomstige ontwikkelingen die we meteen in de praktijk willen omzetten.  

Deze functie kan gecombineerd worden met de functie van pedagogisch opleider.  

  



Wat kunnen wij jou bieden?  

Een fijne informele werkplek waar je je welkom en thuis zult voelen. Een cultuur waar we zeggen wat 

we doen en doen wat we zeggen! En alleen ben je sneller, maar samen kom je verder!  

De functie is er één vol uitdagingen en ontwikkelkansen met veel ruimte  voor eigen initiatief en met 

de volle aandacht op coaching.   

We bieden je in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op een vast 

dienstverband. Inschaling conform cao kinderopvang schaal 9. Er is een mogelijkheid om deze functie 

uit te voeren in een 40- of een 52-wekencontract.  

Wil je weten of je aan de opleidingseisen van deze functie voldoet? Kijk dan op de website van 

Kinderopvang Werkt. En bekijk de specifieke functiekenmerken van Beleids- of Stafmedewerker B in 

de CAO van de kinderopvang (blz. 164). Je hebt een relevante HBO opleiding afgerond, bijvoorbeeld 

Pedagogiek. 

Kijk voor een impressie van je toekomstige werkplek alvast naar deze video.  

Voor vragen over de inhoud van deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Ellen Krook 

(Kwaliteit en Pedagogiek Manager): 0316-229145.  

Reageren kan door voor woensdag 9 januari 2019 een prikkelende motivatiebrief en cv te sturen 

naar: 

hr@puckenco.nl  

Kindercentra Puck&Co 

t.a.v. afdeling HR 

Postbus 105 

6940 AA Didam 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/nr6k_n-_kwalificatie-eis_pbmc_cao_kinderopvang_2018-2019.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/nr6k_n-_kwalificatie-eis_pbmc_cao_kinderopvang_2018-2019.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/cao_kinderopvang_2018-2019.pdf
https://www.facebook.com/KindercentraPuckenCo/videos/970675826411202/
mailto:hr@puckenco.nl

