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Vacature: Pedagogisch Coach-Beleidsmedewerker (21 uur per week)  
 
Ben jij een sterke Pedagogisch Coach en wil je bouwen aan een stevig fundament? We leren je graag kennen, 
want bij ons kan je pedagogische expertise én coaching vaardigheden combineren in jouw ideale functie.  
 
Wij zijn de Engeltjes, de leukste kinderopvang organisatie van de stad!  
De ontwikkeling van een kind gaat continue door, dus werken we allemaal op een manier waarin plezier, kwaliteit en 
deskundigheid samen hand in hand gaan. Onze team-spirit is dan ook ruimdenkend en alles samen aanpakken, elkaar 
ondersteunen, plezier hebben en vooral je blijven ontwikkelen. Jouw ervaring en expertise helpen daarbij én die 
inzichten deel je graag, zodat je samen met pedagogisch medewerkers kunt werken aan optimale ontwikkeling van 
ieder kind. 
 
Functieomschrijving: 
Als pedagogisch coach-beleidsmedewerker draag je bij aan de totstandkoming en implementatie van het pedagogisch 
beleid van de Engeltjes. In samenwerking met de locatiemanager en de directie weet jij waar de coaching behoefte ligt 
op onze locaties. Je biedt gevraagd en ongevraagd ondersteuning en begeleiding aan de pedagogisch medewerkers bij 
het uitdragen van onze pedagogische visie en bij complexe situaties. Je vervult een zelfstandige, (pro)actieve rol in de 
verbetering van de pedagogische kwaliteit van onze dienstverlening en de ontwikkeling van onze pedagogisch 
medewerkers. Je houdt hierbij oog voor de verschillende niveaus en diversiteit binnen de groep en de individuele 
aanpak per kind. Je signaleert ontwikkeling, knelpunten en verbetermogelijkheden en doet op basis hiervan voorstellen 
en/of neemt initiatieven die leiden tot optimalisatie. Je draagt zorg voor afstemming van beleid met interne 
betrokkenen en externe instanties.  
 
Wat vragen we van jou? 

• Je bent woonachtig in regio Rotterdam of Den Haag; 
• Je bent in het bezit bent van een diploma dat kwalificeert om te mogen werken als Pedagogisch Coach-

Beleidsmedewerker; 
• Je kan zelfstandig werken en beschikt over praktijkervaring;  
• Je bent communicatief sterk, je hebt veel geduld, je bent enthousiast én luistert met aandacht; 
• Je bent enorm gemotiveerd; dit is wat je wilt en je bent bereid hier hard voor te werken; 
• Een vrolijk positief karakter, waardoor je problemen ervaart als uitdagingen; 
• Je kent de ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen; 
• Ervaring met: Pedagogische interventie- en coaching methodieken, individuele of groepsgerichte coaching 

plannen), principes en instrumenten; 
• Ervaring als coach / trainer is een pre; 
• Ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van het pedagogische beleid op de werkvloer; 
• Je hebt je rijbewijs en een auto en werkt graag op onze twee locaties in Rotterdam en Den Haag; 
• HBO werk- en denkniveau; 
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen.  

 
Wat bieden wij jou? 

• Een contract voor 12 maanden, met uitzicht op een vast contract; 
• Een salaris conform de cao-kinderopvang schaal 9 vanaf €3.192,- tot €4.252,- (bij een 36-uur per week) 

afhankelijk van je werkervaring; 
• Sportvergoeding; 
• Parkeervergunning; 
• Laptop van de zaak;  
• Reiskostenvergoeding; 
• Een plek in ons waanzinnig gezellige team; 
• Twee keer in het jaar een spetterend personeelsfeest; 
• Opleidingen en trainingen om jouw talenten te ontwikkelen en versterken;  
• Je krijgt voorrang wanneer je jouw eigen kinderen plaatst bij Kinderopvang Engeltjes; 
• Een aanbrengpremie van €300,- netto voor het aanbrengen van nieuwe pedagogisch medewerker; 
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• Op onze vestigingen is er ondersteuning van een locatiemanager, waardoor jij je volledig kunt focussen op het 
coachen van pedagogisch medewerkers. 

 
 

 
Solliciteren: 
 
We leren je graag kennen, want jouw talent telt! Waar krijg jij energie van, waar 
ben je goed in en wat zijn je (werk)wensen en ambities? Dat bespreken we graag.  
 
Stuur je motivatiebrief + CV en foto naar: info@kinderopvangengeltjes.nl met als 
onderwerp: Pedagogisch Coach - Beleidsmedewerker 
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met  
Parisa de Bruijn via 010-2308446. 
 

 
Werklocaties:  
 
Kinderopvang Engeltjes Rotterdam 
Roerdomplaan 12 
3084 NM Rotterdam 
 
Kinderopvang Engeltjes Den Haag 
De Constant Rebecquestraat 84 
2518 RG Den Haag 

 


