
 

Stichting Kindcentrum Nunspeet biedt professionele kinderopvang op zeven 

locaties binnen de gemeente Nunspeet. 
 

Wie zoeken wij? 
Twee enthousiaste pedagogisch coaches die de steun en toeverlaat zijn voor onze pedagogisch 
medewerkers. Je vertaalt het beleid naar de praktijk met praktische handvatten en je geeft adviezen om 
het beleid te verbeteren. Je coacht onze medewerkers om de kwaliteit van onze dienstverlening te 
verbeteren, in het bijzonder de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Daarbij heb je oog voor de 
ondersteuningsbehoefte van onze pedagogisch medewerkers en stimuleer je hun professionele 
ontwikkeling. Jij adviseert in de begeleiding van de kinderen en coördineert in het speciaal de zorg voor 
kinderen die extra aandacht nodig hebben. 
Mogelijk word je daarnaast ingezet als praktijkopleider, waarbij je onze stageplaatsen coördineert en de 
studenten begeleidt tijdens de stage binnen onze organisatie. 
 
Wie ben jij? 

✓ Je hebt ervaring binnen de kinderopvang en buitenschoolse opvang; 
✓ Je bent flexibel en een echte teamspeler; 
✓ Je hebt kennis van en inzicht in pedagogisch handelen; 

✓ Je hebt coachende vaardigheden en communiceert gemakkelijk; 
✓ Je bent energiek en enthousiasmerend;  

✓ Je weet als geen ander het beste uit onze medewerkers te halen; 
✓ Je hebt analytisch vermogen en denkt in oplossingen; 
✓ Je bent de verbindende factor in de doorgaande lijn naar het onderwijs; 

✓ Je draagt graag bij aan een huiselijke sfeer voor onze kinderen, ouders en medewerkers; 
✓ Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. 

 
Opleidingseisen 
Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau conform de eisen van de CAO Kinderopvang. Je bent (bij 
voorkeur) in het bezit van een VE-certificaat. 

Wat biedt SKN? 

✓ Uitdagende werkplekken in een prettige werksfeer met professionele collega’s.  
✓ Contract 16-24 uur, salaris conform CAO Kinderopvang.  

✓ Een inspirerende werkomgeving die voelt als thuis. 
✓ Diverse trainingen en ontwikkelingsperspectief. 

✓ Mogelijkheid om de opleiding tot praktijkopleider te volgen. 
 
Contactinformatie  
Ben jij die enthousiaste pedagogisch coach die wij zoeken? Stuur dan uiterlijk 20 augustus 2022 je 
sollicitatiebrief en CV naar info@kindcentrumnunspeet.nl t.a.v. Jolanda Hupse. 
 

Vacature 
 

Word jij ons luisterend oor? 

Twee Pedagogisch Coaches  


