
Voor het IKC Donderberg (de basisscholen Vincent van Gogh en Kasteeltuin (Stichting Swalm 

en Roer) alsmede peuteropvang Hummeltjeshonk en Kinderdagverblijf Blij Begin (Stichting 

Kinderopvang Roermond) zijn wij op zoek naar: 

Kind-Coach  (80%) 

De primaire taakstelling van deze functie is het in kaart brengen van de zorg voor kinderen die, door 

omstandigheden (veelal gelegen in de privé situatie), meer begeleiding nodig hebben in hun 

ontwikkeling. Dit vindt plaats op de locaties in het verzorgingsgebied tijdens voor- en vroegschoolse 

momenten. Als kind-coach ondersteunt u de pedagogisch medewerkers en leerkrachten met als doel 

hun professionaliteit te vergroten. De belangrijkste doelstelling is het goed laten doorstromen van 

peuter en kleuters naar het basisonderwijs. 

Aandachtsgebieden in deze functie: 
 In kaart brengen van de eventuele zorg en achterstanden (voor kinderen in de leeftijd van

2-6 jaar).

 Vroegtijdig onderkennen van de mogelijke problematiek, interventies plegen en

doorverwijzen naar instanties  voor kind en / of ouder waar nodig.

 Verbindend zijn in het netwerk van de diverse instanties.

Kerntaken:
Proactief invulling geven aan de onderstaande elementen, waarbij afstemming met en tussen de 

kinderopvang en de scholen van belang is.

 In kaart brengen van huidige status en het vroegtijdig signaleren van noodzakelijke

interventies.

 Inrichting en uitvoering van de zorgstructuur zijnde opstellen handelswijze, stappenplan,

procedures en afspraken over de zorg rondom de kinderen en hun ouders.

 Bieden van passende hulp en begeleiding.

 Realiseren van een netwerk bestaande uit diverse instanties met als doel de

problematieken effectief, preventief en vroegtijdig te realiseren.

Werkzaamheden: 
 Uitvoeren van observaties in relatie tot de ontwikkeling van het kind, al dan niet op signaal

van de ouders of collega professionals.

 Afnemen van pedagogisch-didactisch onderzoek waar nodig.

 Uitvoeren van de zorgstructuur.

 Inbrengen van kennis over de ontwikkeling van het kind en het coachen van de collega’s

in het omgaan met kinderen met speciale ondersteuningsvragen.

 Sturing geven aan en bij de gesprekken met ouders vanuit een expert rol.

 Aanbieden van kennis en vaardigheden inzake communicatie met ouders in

voorgenoemde thema’s.

 Professioneel handelen en werken via gerichte protocollen.

 Vastlegging conform de AVG richtlijnen voor beide stichtingen.



Contacten: 
 Ouders, scholen, kinderdagverblijven, externe interventiepartijen. 

Functie-eisen: 
 HBO opleiding alsmede werk- en denkniveau (bijvoorbeeld Orthopedagogiek of volledig 

afgeronde HBO-plus opleiding). 

 Ruime ervaring in het onderwijs of kinderopvang is een pre. 

 Kennis van ontwikkelingspsychologie. 

 Kennis van VVE in beleid en praktijk. 

 Kennis van oorzaken en interventies bij leer en gedragsproblemen bij jonge kinderen. 

 Kennis van opvoed- en opgroeiproblemen in gezinnen. 

 VOG Kinderopvang en VOG onderwijs zijn verplicht. 
  

Competenties: 
 Affiniteit met het werken met ouders en kinderen met een multiculturele achtergrond. 

 Betrokken en toegankelijk. 

 Goede communicatieve eigenschappen. 

 Pro- actief. 

 Sensitief en goed inlevingsvermogen. 

Organisatorische inbedding: 
 Komt in dienst bij Stichting Swalm en Roer op projectbasis. 

 Leidinggevende is een van beide schooldirecteuren. 

 Legt verantwoording af aan de regiegroep IKC Donderberg 

 De regiegroep bestaan uit het management/directie van beide basisscholen en 

kinderopvang. 

 

 


