Kinderopvang KiWi blijft zich ontwikkelen en zoekt een Pedagogisch
beleidsmedewerker/ Pedagogisch coach! ( 16 uur)
Vanaf de oprichting in 1988 is Stichting Kinderopvang KiWi een begrip in Oost Groningen. KiWi verzorgt
kinderdagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf tien weken tot en met twaalf jaar op diverse
locaties in de gemeente Oldambt, Pekela en Westerwolde. Neem een kijkje op onze website voor meer
informatie.
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling zijn de basis voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen.
Stichting Kinderopvang KiWi vindt het belangrijk om actief te kijken en te luisteren naar kinderen en hen te
stimuleren om hun eigen mogelijkheden te ontdekken. KiWi wil elk kind het gevoel geven: 'Ik ben ik en dat is
oké’. KiWi waar elk kind zichzelf kan zijn.
KiWi is voorstander van kind centra waar kinderen van 0 tot 13 jaar in een doorlopende ontwikkellijn samen
kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. KiWi werkt samen op verschillende plekken in de regio met
onderwijs en welzijnsorganisaties.
KiWi blijft zich ontwikkelen en groeit. Er is ruimte voor een tweede pedagogisch coach/beleidsmedewerker.
Algemeen:
Je coacht de pedagogisch medewerkers op de diverse locaties in een optimale uitvoering van het pedagogisch
handelen ( inclusief het VVE programma ) dat op de locatie wordt uitgevoerd. Spelend leren is hierbij een
belangrijk uitgangspunt. De pedagogisch coach vertaalt het pedagogisch beleid naar de groepen en is een
sparringpartner voor de directeur en leidinggevende voor de praktische uitvoering van het pedagogisch beleid.
Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van KiWi en daarmee aan de ontwikkeling van elk kind en aan het
verhogen van het pedagogisch handelen van elke medewerker.
Dat betekent dat je:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Pedagogisch beleid (inclusief VVE beleid) opstelt samen met de teams en dit beleid vertaalt in de
werkplannen voor de groepen
De eenheid van het pedagogisch beleid en het pedagogisch handelen, het KiWi DNA, op de diverse
locaties vertaalt, bevordert en bewaakt. Daar waar gewerkt wordt in kind centra je zoekt naar een
gemeenschappelijke basis vanuit zowel de onderwijsvisie als KiWi visie.
vraagbaak bent m.b.t. het pedagogisch handelen voor collega’s
collega’s en teams coacht op het pedagogisch handelen middels (beeld) coaching
Missie, visie, pedagogische werkwijze en uitgangspunten van KiWi uitdraagt in samenhang met
wettelijke eisen en samenwerkingsafspraken.
Ontwikkelingen, knelpunten en verbetermogelijkheden binnen KiWi (op de groep) ten aanzien van het
pedagogische beleid signaleert en voorstellen doet voor de beleidsvorming aan de directeur.
Gevraagd en ongevraagd pedagogisch medewerkers begeleidt bij het uitvoeren van het pedagogisch
beleid in complexe situaties.
Waar nodig in de uitvoering meewerkt ten behoeve van coaching en intervisie van pedagogisch
medewerkers.
Kennis en informatie over het pedagogisch beleid overdraagt ten behoeve van
deskundigheidsbevordering, zowel in als extern (scholen, ouders etc.).
Voorlichting, informatie en advies geeft aan in- en externe belanghebbenden.

•

Verantwoording aflegt aan de directeur.

Wij vinden het belangrijk dat je:
•
•
•
•
•
•

zelf ondernemend, nieuwsgierig, betrokken en voortdurend in ontwikkeling bent
medewerkers kan ondersteunen in hun leerproces
op een innoverende manier bijdraagt aan beleidsontwikkeling binnen KiWi
beschikt over overtuigingskracht in het coaching proces
beschikt over mondelinge en schriftelijke vaardigheden, kennis en informatie kan overdragen en een
bijdragen levert aan beleidsstukken.
Beschikt over sociale vaardigheden voor het overdragen van kennis en informatie ten behoeve van (inen externe) deskundigheidsbevordering en in contacten met collega’s/ kinderen/ ouders.

Wij vragen van je:
•
•
•

•
•

ervaring in het werken met kinderen van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 13 jaar
meerdere jaren ervaring met het coachen en ontwikkelen van professionals
HBO diploma of diploma pedagogisch educatief professional( voldoet je opleiding, check het op
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/nr6k_n-_kwalificatieeis_pbmc_cao_kinderopvang_2018-2019.pdf
beeld coaching diploma of bereid deze te halen
kennis en inzicht in de kinderopvangbranche en hierop van invloed zijnde in- en externe
ontwikkelingen

Overig:
•
•
•

Je draagt onze kernwaarden, plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling uit
Je hebt een rijbewijs en auto, de kind voorzieningen liggen verspreid in de regio
Je bent in ieder geval in ieder geval beschikbaar op dinsdag en donderdag

Wij bieden je:
Een contract voor bepaalde tijd met prima arbeidsvoorwaarden ( salaris tussen 2793 en 3771 en reiskosten)
volgens de cao Kinderopvang. Detachering is ook een mogelijkheid. Voor nadere informatie over de functie kun
je contact opnemen met Henriette Beukema, te bereiken op tel.nr. 0597-431844 of op onze website
www.kinderopvangkiwi.nl. Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur je motivatiebrief voor 18 november,
waarin je aangeeft hoe je KiWi een stap verder kunt helpen in het verhogen van het pedagogisch handelen en
C.V. aan Stichting Kinderopvang KiWi, kiwi@kinderopvangkiwi.nl. De sollicitatie procedure bestaat uit: een
persoonlijk gesprek met de directeur, een bestuurslid en drie medewerkers., daarna een assessment bestaande
uit twee dagdelen meedraaien op verschillende groepen en één opdracht ( te weten een observatie- en
feedbackopdracht) en een referentiecheck.

