
Coördinator zorgopvang in combinatie  met 

intern en ambulant begeleider 
 

Voor onze groeiende doelgroep; kinderen met een zorgvraag in de leeftijd van 4 tot ca. 14 jaar zijn 

wij op zoek naar een coördinator die deze functie kan combineren met een nieuw te ontwikkelen 

functie binnen onze (zorg)opvang; ambulant begeleider en intern begeleiding van kinderen, 

medewerkers en ouders binnen de reguliere opvang bij (ontwikkelingsgerichte) vragen. 

 

 

Kern van de functie ambulant en intern begeleider: 

Het begeleiden van kinderen, ouders  en pedagogisch medewerkers op de reguliere kinderopvang en 

onze zorgboerderij en het ondersteunen en adviseren van ouders met als doel een goed 

functionerend (gezins)systeem. Ondersteuning wordt geboden aan kinderen van 0-14 jaar.  

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen: 

-  begeleiden van specifiek toegewezen kind, medewerkers en gezin en het opstellen en uitvoeren  

   van het persoonlijk plan in zowel de reguliere- als zorgopvang. 

-  reageren op signalen van individuele kinderen;  

-  verrichten van overige werkzaamheden; 

 

 

Kern van de functie coördinator zorgopvang: 

Als coördinator ben je de spin in het web. Je motiveert medewerkers op een positieve manier. 

Tevens ben je verantwoordelijk voor de begeleidingsplannen, neemt deel aan MDO’s en hebt 

ervaring met het schrijven van een jaarverslag en het uitvoeren van de taken rondom de 

driejaarlijkse audit (boer en zorg) 

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:  

-  Opstellen en uitvoeren van het persoonlijk plannen;  

-  als coördinator ben je verantwoordelijk voor het vertalen van het ondernemingsbeleid naar de 

   medewerkers van de zorgboerderij. Je implementeert het tactische en pedagogische beleid van de 

   kleine kornuiten en draagt zorg voor de uitvoering ervan; 

-  houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen met betrekking tot het zorgbeleid en bereidt 

   mede (op hoofdlijnen) het door de onderneming te voeren beleid voor en bespreekt dit met de 

   eigenaar; 

-  tevens draag je mede zorg voor het jaarverslag van de zorgboerderij en het actueel houden- en 

   uitvoeren van de taken rond de drie jaarlijkse audit; 

-  meedraaien op de zorgopvang (woensdag- vrijdag en/of zaterdag) 

-  SKJ geregistreerd 

 

Deze functie bedraagt in eerste instantie 8-16 uur. De functie ambulant/intern begeleider is nieuw en 

zal mede dankzij je eigen inzet uit kunnen groeien naar ca. 20-28 uur.  


