Vacature
Plateau Integrale Kindcentra
Assen zoekt een:

Intern begeleider
Kindcentrum Emmaschool
En nodigt belangstellenden uit te reageren.
Sluitingsdatum: 16 mei 2022
Kindcentrum Emmaschool is een openbaar
kindcentrum midden in het centrum van Assen. Wij
bieden onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot
13 jaar. Daarin staan onder meer aandacht voor
verschillen, creatieve ontwikkeling en
zelfstandigheid centraal.
Dagelijks gaan er zo’n 350 kinderen naar ons
kindcentrum. Ons team bestaat uit ongeveer 50
medewerkers.
Binnen ons kindcentrum bieden we kinderen een
plek aan waar ze zich op basis van veiligheid,
geborgenheid en vertrouwen optimaal kunnen
voorbereiden op onze internationale samenleving.
Ons kindcentrum is met de geplande herijking van
onze visie en aanstaande nieuwbouw volop in
beweging.
Kern van de functie
Je bent als intern begeleider (IB-er) in staat om
leerkrachten en pedagogisch medewerkers te
coachen, pedagogisch/didactisch onderzoek uit te
voeren en je kunt opbrengsten analyseren die
leiden tot beleidsadviezen.
Je ondersteunt collega’s bij het signaleren,
diagnosticeren en het opstellen van plannen ter

bevordering van de ontwikkeling van kinderen. Je
coördineert de preventie en aanpak van zorg- en
risicokinderen binnen het kindcentrum. Je houdt je
vooral bezig met het versterken van onze
zorgstructuur, de cyclus van handelingsgericht
werken en de doorgaande lijn van kinderopvang
naar onderwijs.
Je levert een belangrijke bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van ons kindcentrum voor de
komende jaren.
Over jou
Je bent in het bezit van een IB-opleiding en hebt al
meerdere jaren ervaring als IB-er. Je bent
onderwijsinhoudelijk sterk en gedreven om iedere
dag met energie bij te dragen aan de
onderwijskwaliteit. Je bent een
onderwijsprofessional die processen vormgeeft en
bewaakt, teamleden begeleidt en de directie
proactief adviseert. Je hebt een flexibele houding en
kan snel schakelen van detailniveau naar
helikopterview. Je bent communicatief sterk en
zichtbaar voor collega's, ouders en externen.
Je hebt humor en kan goed relativeren.
Je bent een positief kritische sparringpartner voor
collega’s en directie. Kennis en/of ervaring binnen
de kinderopvang is een pré.

Informatie en sollicitatie:
Mocht je vragen hebben, stel ze dan vooral. Je kunt
contact opnemen met Carolien Haverkort via
directie@kindcentrum-emmaschool.nl.
Voor meer informatie over ons kindcentrum zie:
www.kindcentrum-emmaschool.nl
Arbeidsvoorwaarden
De betrekkingsomvang voor deze vacature is
werktijdfactor 0,6 en uitbreiding met lesgevende
taken is mogelijk.
De ingangsdatum is 1 augustus 2022.
Voor deze functie is de CAO-PO van toepassing.

Ben jij enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk!
Wij zien jouw cv en motivatiebrief graag zo snel
mogelijk maar uiterlijk 13 mei 2022 tegemoet via
secretariaat@plateau-assen.nl
De selectiegesprekken vinden (onder voorbehoud)
plaats op vrijdag 20 mei, met mogelijk een tweede
gesprek op woensdag 25 mei.

