
 

                                        Wij zijn op zoek naar een bevlogen 
 

                Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
(24 uur) 

 
Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach draag je bij aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van 

het pedagogisch beleid. Je vertaalt het pedagogisch beleid naar de concrete werksituatie. Daarnaast heb je 

als allround coach een actieve rol in de verbetering van de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening en 

professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. 

Je vertaalt trends, ontwikkelingen en behoeften tot verbetering of vernieuwing naar het pedagogisch beleid. 

Daarbij draag je zorg voor draagvlak, acceptatie en de benodigde communicatie. In jouw rol als coach help je 

medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en 

achterhaalt coachingsbehoeften. Je draagt bij aan kwaliteitsverbetering, door het coachen, ondersteunen en 

adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen. 

 

 
 

                                       Wat bieden we jou?                   
Een uitdagende nieuwe functie binnen een 

werkomgeving met enthousiaste collega’s, 

een goede sfeer en betrokken ouders; 

Een organisatie die volop in ontwikkeling 

is; 

Opleidingsmogelijkheid indien je nog niet 

over de juiste kwalificatie-eis beschikt;

Arbeidsvoorwaarden conform CAO 

Kinderopvang. Salaris in functieschaal 9 

(minimaal € 2712,- en maximaal € 3661,- op 

basis van 36 uur per week). 

 

 

                                      Wat vragen wij? 

HBO/academisch werk- en denkniveau, conform 

      kwalificatie-eis, kijk hiervoor op  

      https://www.kinderopvang-werkt.nl/werken-de- 

      kinderopvang/pedagogisch-beleidsmedewerker- 

      coach; 

Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid en 

      de hierop van invloed zijnde in- en externe  

      ontwikkelingen; 

Kennis van (interventie)methodieken, principes en 

       instrumenten van coaching; 

Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelings- 

       gebieden van jonge kinderen; 

Analytisch en signalerend vermogen; 

Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

        voor het overdragen van kennis en informatie en 

        het opstellen van beleid- en coachingsplannen; 

Bereidheid om op meerdere locaties werkzaam te 

        zijn en de beschikking over een auto. 

 

  

Interesse? 
Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie! Deze kun je met CV uiterlijk 18 november sturen naar  

info@kindcentra-pcogv.nl  Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met Gaby van Dalen 

beleidsmedewerker HRM via 0342-767200 of   gaby.vandalen@pcogv.nl . Bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang. 

 
 

Voor meer informatie over onze kindcentra kijk op: www.stichting-pcogv.nl 

Protestants Christelijke Organisatie voor onderwijs en opvang Gelderse Vallei bestuurt 12 Kindcentra. 

Het voedingsgebied is gelegen in de gemeenten Barneveld, Hoevelaken, Woudenberg en Nijkerk. 
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