
 

 

 
 
 
 

Vacature 
 

Wij zoeken voor Plateau Kinderopvang per 1 januari 2019 

 

 Pedagogische coaches 

 
 

Bij Plateau Integrale Kindcentra komen kinderen van 0 tot 13 jaar samen om te leren, te 

spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Plateau is binnen de gemeente Assen dé 

organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang.  Wij gaan uit van een 

dagprogramma op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling van kinderen. Onze 

kindcentra worden als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team. 

Uitgangspunt voor alle activiteiten is dat de ontwikkeling van het kind voorop staat.  

Plateau heeft 13 kindcentra voor Primair Onderwijs, waarvan 1 voor Speciaal Onderwijs. 

Wij bieden diversiteit door onder meer Jenaplan-, Dalton-, Ervaringsgericht- en TLIM-

onderwijs aan te bieden. Daarnaast beschikt Plateau over een leercentrum voor 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (13-20 jaar). Wij zijn werkgever van ongeveer 500 

mensen. Gezamenlijk verzorgen zij iedere dag onderwijs en opvang voor duizenden 

kinderen in Assen. 

 

Wij zijn continu bezig met het monitoren en het versterken van de kwaliteit. De 

pedagogische coach is een allround coach die hierin een belangrijke rol speelt. Je 

signaleert aandachtspunten op het gebied van kennis en vaardigheden en de behoeften 

aan coaching. We zoeken een collega met een kindgerichte houding en een klantgerichte 

instelling naar ouders. 

 

Spreekt jou dit aan en voldoe je aan onderstaande gevraagde kennis en ervaring, dan 

nodigen wij jou graag uit te reageren. 

Profiel 

Kennis en ervaring 

Je hebt werkervaring in de kinderopvang en een HBO diploma dat voldoet aan de 

kwalificatie eis voor deze functie (bijv. de lerarenopleiding pedagogiek, SPH, SW of 

toegepaste psychologie). Je hebt kennis van de ontwikkelingsfasen van 0-13 jaar. Je 

hebt kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid en kunt de pedagogische visie van 

Plateau Kinderopvang goed uitvoeren en overbrengen. 

Je hebt praktijkkennis op het gebied van VVE en hebt bij voorkeur een certificaat in het 

VVE programma Uk & Puk. 

 



Competenties 

Je bent communicatief sterk, integer en beschikt over sensitief vermogen. Je kunt goed 

plannen en prioriteiten stellen en bent flexibel inzetbaar. Je hebt de drive om jezelf te 

blijven ontwikkelen en je kunt kritisch naar jezelf kijken. Je bent in staat om ideeën over 

kinderen bij te stellen naar recente inzichten en bent creatief in het bedenken van 

oplossingen. Je bent in staat om interventies zodanig in te zetten dat je de ander 

activeert en laat nadenken over zijn of haar handelen. Je bent faciliterend richting 

pedagogisch medewerkers bij het opstellen van een individueel of groepsgericht coaching 

plan.  

Je werkt nauw samen met de pedagogisch beleidsmedewerker, de cluster coördinator 

Kinderopvang en directeuren van de Kindcentra ten behoeve van afstemming van 

werkzaamheden en bevindingen. 

Ons aanbod 

Een uitdagende en gevarieerde baan, voor de duur van één jaar met kans op een 

dienstverband voor onbepaalde tijd. De functie kan eventueel in combinatie met het 

werken als pedagogisch medewerker worden ingevuld. Het aantal uren wordt in overleg 

vastgesteld. Salariëring conform cao kinderopvang.  

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie kun je bellen met Petra Pelupessy (HR adviseur) tel. 06-44373093 

of Petra Mulder (manager kinderopvang a.i.) tel. 06-24367989. 

Jouw sollicitatiebrief incl. CV kun je tot en met 18 november a.s. per e-mail sturen 

aan : secretariaat@plateau-assen.nl. 

 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 23 november a.s. De vacatures  zijn 

opengesteld voor in- en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang. 
 
 

 

  

  

  

 


