
 

 

 

 

 

Pedagogisch opleider (8 uur per week) 

Investeer jij elke dag in je eigen ontwikkeling en die van anderen? Deel jij je 

pedagogische kennis graag met collega’s? Dan is dit echt iets voor jou! 

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 200 

medewerkers hebben wij als doel de beste kinderopvangorganisatie in de regio te zijn, en daar kun jij 

een bijdrage aan gaan leveren! 

Onze medewerkers zijn ons visitekaartje, zij leveren immers de kwaliteit waar wij voor staan. Daarom 

investeren we dagelijks in hun ontwikkeling. Zodat we elke dag weer meer kwaliteit kunnen leveren. 

Wil jij daar een bijdrage aan leveren en meteen je eigen ontwikkeling een impuls geven?  

Wat heeft onze nieuwe pedagogisch opleider in huis?  

Jij bent iemand voor wie de ontwikkeling van het kind in elke leeftijd centraal staat. Je weet hoe je 

die ontwikkeling kunt stimuleren en hoe je die kennis en ervaring kunt overbrengen op anderen.  

In je rol als pedagogisch opleider is dit precies wat je doet; je zorgt ervoor dat pedagogisch 

medewerkers de kennis en vaardigheden krijgen die ze nodig hebben om kinderen te ondersteunen 

in hun ontwikkeling. Samen met twee andere opleiders train je je collega’s tot babyspecialist. 

Daarnaast verzorg je VVE trainingen, trainingen interactievaardigheden en andere trainingen die er 

voor zorgen dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. Je levert daarmee een belangrijke bijdrage aan 

de uitvoering van ons pedagogisch beleid én aan de professionele ontwikkeling van onze 

pedagogisch medewerkers.  

Je zorgt ervoor dat je collega’s weten wat onze pedagogische visie is en hoe ze daar naar moeten 

handelen. Naast een nauwe samenwerking met je collega opleiders, werk je ook intensief samen met 

onze pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Kansen om ons pedagogisch beleid of de uitvoering 

verder te ontwikkelen, signaleer je, bespreek je en waar mogelijk ga je er meteen mee aan de slag.   

Deze functie is te combineren met de functie van individueel pedagogisch coach. 

 

  



Wat kunnen wij jou bieden?  

Een fijne, informele werkplek waar je je welkom en thuis zult voelen. We werken graag samen aan de 

ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers, maar er is ook volop ruimte voor eigen ideeën 

en initiatieven.  

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

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

dienstverband. Inschaling vindt plaats conform cao kinderopvang schaal 8. Er is een mogelijkheid om 

deze functie uit te voeren in een 40- of een 52-wekencontract. Je werkt in principe op woensdag of 

vrijdag. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 

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.facebook.com/KindercentraPuckenCo/videos/970675826411202/
mailto:hr@puckenco.nl

