VACATURE
Gezocht: freelance pedagoog met ervaring in de kinderopvang
Voor het beoordelen van de praktijkopdrachten van onze e-learningmodule ‘Baby’s in
de kinderopvang’ zoeken wij met spoed een pedagoog op minimaal HBO niveau.
Beoordelaar
praktijkopdrachten
Onze IKK erkende e-learning module ‘Baby’s in de kinderopvang’ leidt jaarlijks zo’n 2500
pedagogisch medewerkers op tot babyspecialisten. Belangrijk onderdeel van de e-learning
zijn de praktijkopdrachten waarbij pedagogische theorie/kennis gekoppeld wordt aan de
dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Persoonlijke (online) feedback vinden wij onmisbaar
voor een optimaal leerresultaat. Voor de beoordeling van deze praktijkopdrachten zijn wij
voor ongeveer een dag per week, op zoek naar een pedagogische beoordelaar. Samen met
onze andere pedagogen beoordeel je de opdrachten van de deelnemers.
Trainer verdiepende bijeenkomsten
Met enige regelmaat organiseren we ook verdiepende bijeenkomsten met onderwerpen als
‘Prikkelreductie’, ‘Breinontwikkeling’, ‘De motorische ontwikkeling’, ‘Taal’, ‘Samen met
ouders werken aan het welbevinden van baby’s’ en ‘Spelen en spelontwikkeling’ waar we
jou – wanneer je daar ervaring in hebt – voor als pedagoog/trainer willen inzetten.
Kortom, heb je kennis van de ontwikkeling van baby’s en wil je je inzetten om het niveau
van de kinderopvang te verhogen? Wil je aan de slag met het beoordelen van de
praktijkopdrachten, als trainer of beide? Neem contact met ons op voor meer informatie
info@kanskwadraat.nl of bel naar 030-8784881. (Niet actief als freelancer? Dat is geen
probleem. We bespreken graag de mogelijkheden).
Over E-schoolkinderopvang.nl
De (talent)ontwikkeling van kinderen en volwassenen is onze passie. Eschoolkinderopvang.nl zet zich in om de ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten
door het professionaliseren van organisaties en hun medewerkers. Met onze online
leeromgeving E-schoolkinderopvang.nl willen we de kwaliteit van de kinderopvang helpen
vergroten. We streven ernaar het delen van kennis en permanente educatie binnen de
sector kinderopvang te stimuleren.
Wij geloven dat het ter beschikking stellen van een online leeromgeving aan
kinderopvangorganisaties hieraan bijdraagt. Begin 2017 zijn E school B.V, onderdeel
van Vyvoj Holding en Kans Kwadraat nauwer gaan samenwerken. Beide organisaties zijn
CRKBO geregistreerde instellingen voor het verkorte beroepsonderwijs. De leeromgeving
van E School B.V bestaat al meer dan 10 jaar en is samen met het werkveld kinderopvang
ontwikkeld. Kans Kwadraat verzorgt al ruim 9 jaar trainingen op maat aan een groot aantal
kinderopvangorganisaties.

