De tien peutercentra van Peutercentra Velsen bieden al
meer dan dertig jaar een vertrouwde, veilige en vooral leuke plek
voor kinderen van 2-4 jaar uit de gemeente Velsen. Bij ons
kunnen de peuters zelf van alles ontdekken en leren ze
spelenderwijs omgaan met andere kinderen.
Op onze peutercentra wordt op alle groepen gewerkt met de
VVE-methode Startblokken.

Voor ons peutercentra zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

VVE-coördinator
voor 26-30 uur in de week
Wat ga je doen?
Als VVE-coördinator bij Peutercentra Velsen ga je zorgdragen voor een verdiepingsslag in het huidige
VVE beleid en helpt ons dit te optimaliseren en te borgen voor de langere termijn.
Je brengt kennis van de regelgeving in en implementeert dit binnen Peutercentra Velsen door
begeleiding en ondersteuning van onze pedagogisch medewerkers op alle locaties. Daarbij houd je je
ook bezig met de scholing en professionalisering van de pedagogisch medewerkers. Je zoekt actief
contact met de basisscholen en ziet kansen voor de doorgaande lijn. Je bent aanspreekpunt voor de
scholen en onderhoudt het contact, daarbij draag je zorg voor een goed geborgde doorgaande lijn.
Je coördineert en organiseert ouderbetrokkenheid door het project VVE Thuis.
Je hebt veel contact met de pedagogisch medewerkers en coaches. Je bespreekt
begeleidingsvraagstukken op het gebied VVE, VVE Thuis of het kindvolgsysteem.
Je levert als meedenkend partner je bijdrage aan het opstellen, ondersteunen en evalueren van
beleids- en projectplannen op het gebied van de doorgaande lijn en de VVE.
Voor de gemeente ben je aanspreekpunt op het gebied van de VVE voor Peutercentra Velsen. Je
neemt actief deel aan de VVE werkgroep en onderhoudt goed contact met de verantwoorde
beleidsmedewerkers bij de gemeente.

Wat vragen wij van jou?
• Een voor de functie relevante, afgeronde HBO/WO-opleiding die kwalificeert voor
pedagogisch beleidsmedewerker- coach. Met een MBO-4 opleiding kom je ook in
aanmerking daarbij is een bijscholing op het gebied van coaching en/of pedagogiek kinderen
0-13 jaar een vereiste (of de bereidheid deze te willen volgen).
(het overzicht met kwalificerende opleidingen vind je op de website Kinderopvang werkt!)
• Je kunt buiten de gebaande paden denken en verzint creatieve oplossingen voor praktische
uitdagingen
• Je kunt zelfstandig en flexibel werken
• Je kunt motiverend en aansprekend communiceren
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Je bent in staat mensen enthousiast te maken en te verbinden
Je kunt structuur aanbrengen en hebt overzicht
Je kunt signaleren en verbeteren
Kennis en ervaring met het werken met VVE-programma’s is een vereiste
Kennis van het kindvolgsysteem KIJK! is een pré

Waarom werken bij Peutercentra Velsen?
• Een uitdagende en zeer interessante functie, waarbij geen dag hetzelfde is
• Werken bij een dynamische en leuke organisatie
• Je speelt een belangrijke rol in de toekomstvisie van de peutercentra
• Werken in een gezellig team, dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft
• Mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen om nog beter te worden in je functie
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Salaris conform cao Kinderopvang in schaal 9 (min €2913,- en max €3930,- op basis van een
36-urige werkweek) inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring.
Informatie en solliciteren
Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV voor 20 december 2021. Je kan deze
sturen naar Carola Beers (HR Adviseur) c.beers@pcvelsen.nl. Voor vragen over de functie kan je
contact opnemen met Heleen Baars (Pedagogisch beleidsmedewerker/coach) via 06-45303583 of
h.baars@pcvelsen.nl.

