
Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach 
  

Specialist die zowel met de theorie als de praktijk uit de voeten kan 
  
  
Kinderopvang ’t Veldmuisje groeit. Meer vestigingen, nieuwe kinderopvangconcepten: het bruist 
volop bij ons. Om te zorgen dat het op juiste manier blijft bruisen, zijn we nu op zoek naar een 
Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach. Iemand die goed is in het vertalen van onze best wel 
eigenzinnige uitgangspunten naar praktisch en werkbaar pedagogisch beleid en die tevens een kei 
is in het coachen van de mensen die het pedagogisch beleid elke dag op de werkvloer handen en 
voeten geven. Ben jij zo iemand? Dan willen wij heel graag met jou praten over deze uitdagende 
baan! 
  
Wie zijn wij? 
Wij zijn kinderopvang ’t Veldmuisje. Aangenaam, leuk je te leren kennen. Wij zijn ooit klein begonnen 
maar zijn aan het groeien. We zijn dé kinderopvangorganisatie in de gemeente Maasdriel waar we nu 
negen locaties hebben. Wij bieden verschillende vormen van kinderopvang aan (kinderdagverblijf, 
BSO en peuterarrangement/psz), maar werken daarbij vanuit één visie: samen spelen, spelend leren.  
De vier opvoedingsdoelen van professor Riksen-Walraven vormen de basis van ons pedagogisch 
beleid dat zich richt op het zo goed mogelijk begeleiden van de ontwikkeling van kinderen. In dat 
beleid hebben we de uitgangspunten van de verschillende pedagogische stromingen die ons 
aanspreken gecombineerd. Daarbij werken wij het liefst op een persoonlijke manier. Daarom houden 
we onze locaties bewust kleinschalig. 
  
Wat houdt de functie in? 
In deze zelfstandige baan staat het ontwikkelen, naar de werkvloer vertalen en implementeren van 
het pedagogisch beleid van ’t Veldmuisje centraal. Je bent de sparringpartner van het management 
voor wat betreft het pedagogisch beleid en een echte coach voor de mensen op de werkvloer voor 
wie je dit beleid concreet naar plannen voor de diverse groepen kinderen vertaalt. Als coach speel je 
een actieve rol in de voortdurende verbetering van de pedagogische kwaliteit van onze 
dienstverlening en de professionele ontwikkeling van onze pedagogisch medewerkers. Je bent de 
vraagbaak van de organisatie op het gebied van pedagogiek en hebt in die rol ook contact met 
externen zoals ouders en scholen.  
  
Wat bieden wij? 

• Een leuke, uitdagende en zelfstandige baan van 16 uur - 20 uur per week bij een 
vooruitstrevende kinderopvangorganisatie; 

• De mogelijkheid om met ons mee te groeien; 
• Fijne en vakbekwame mensen om mee samen te werken; 
• Volop ruimte voor jouw creativiteit en ideeën; 
• Prima opleidingsmogelijkheden voor je eigen verdere ontwikkeling; 
• Een salaris en andere arbeidsvoorwaarden die passen bij de zwaarte van de functie en je 

ervaring. 
  
Wie ben jij? 
Dat kom jij ons hopelijk binnenkort tijdens je sollicitatiegesprek vertellen! Dan verwachten wij in 
ieder geval te horen dat: 

• Je enthousiast wordt van het idee dat je het gehele traject (beleid ontwikkelen, praktisch 
vertalen en erop coachen) voor je rekening mag nemen;  

• Je sterk bent in het op begrijpelijke wijze op papier zetten van beleid; 
• Je blij wordt van het feit dat je veel invloed op de kwaliteit van de organisatie krijgt; 



• Je al enige ervaring hebt in een soortgelijke functie en nu toe bent aan de volgende stap. 
• Je beschikt over:  

• Een pedagogische opleiding op minimaal hbo-niveau; 
• Kennis van en ervaring met de Wet Kinderopvang; 
• Een aanvullende opleiding op het gebied van coaching. 

  
Hoe nu verder? 
Ben je enthousiast over deze baan? Maak ons dan enthousiast over jou en stuur snel je cv en 
motivatie naar: Berry Vissers via berry.vissers@t-veldmuisje.nl 
Wil je eerst meer weten? Bel dan met Berry: 06-39594053 
 


