


Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

En wil je invulling geven aan een functie die nog niet echt bestaat? 

Dan ben je bij het groei-team van Brede School De Wiken op het juiste adres. 
 
 
 
 
 
 
 
De centrumcoaches vormen de spil van het groei-team. Het groei-team bestaat uit zorgprofessionals 
werkzaam in De Wiken (zorg coördinatoren van twee basisscholen, de peuteropvang en de naschoolse 
opvang). En twee externe professionals: de verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg en de 
maatschappelijk werker van Carins. Je bent samen met het hele Brede School team -en specifiek het 
groei-team- gericht op het versterken van het pedagogisch klimaat met het doel dat ALLE kinderen (ook 
die met bijzonder gedrag) mee kunnen blijven doen en optimaal blijven ontwikkelen en leren.  
 
Wat is je rol?  
Jij en je collega centrumcoach, leggen de verbinding tussen de leefwereld van De Wiken en thuis. Jullie 
zijn voor ouders, kinderen en medewerkers het eerste aanspreekpunt. Naast het begeleiden van ouders  
met laagdrempelige en lichte opvoedings- en opgroei ondersteuning, is het ondersteunen van een 
individueel kind of groepjes kinderen ook een taak. Jullie informeren, adviseren en ondersteunen 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers over het groepsproces / groepsdynamiek. Op een praktische 
en oplossingsgerichte wijze reiken jullie hen (en ouders) alternatieven aan in de aanpak van een kind of 
een groep. Steeds is het persoonlijk ontwikkelplan van het kind leidend. 
 
Wat verwachten we van de centrumcoaches? 
Jullie zijn verbinders vanuit respect, vertrouwen en transparantie. En kunnen analytische en 
overstijgend denken. Zijn communicatief sterk, oplossingsgericht, creatief, flexibel en daadkrachtig. 
Hebben overtuigingskracht, strategisch inzicht en kunnen coachend werken. Daarnaast is een lerende 
en onderzoekende houding essentieel. Zo ook het hebben van lef om buiten kaders te denken en te 
doen en de grenzen van regels en processen op te rekken. Vertrouwen geven en nemen, luisteren en 
relativeren, zijn belangrijke competenties.  
 

• Wat betreft de onderstaande eisen voor deze functie: jullie hoeven niet over alle competenties en 
kennis te beschikken. Als het totaal binnen het gehele groei-team maar aanwezig is.  

• Gedegen kennis van uiteenlopende sociaal-emotionele en psychosociale problematiek en (basis)kennis 
van ontwikkelingspsychologie en psychopathologie. Vaardigheden om deze problematiek tijdig te 
signaleren, te analyseren en te begeleiden.  

• Kennis van (dreigende) gedragsstoornissen / dreigende ontwikkelingsachterstand op individueel niveau 
en binnen het systeem (zowel externaliserend als internaliserend gedrag). 

• Kennis van de dynamiek in het systeem van de groep en het gezin. Helder onderscheid kunnen maken 
tussen een opvoedingsvraag en een opvoedingsprobleem (vraag versus stoornis). 

• Kan op praktische en oplossingsgerichte wijze ouders, leerkrachten en de pedagogisch medewerkers 
adviseren en alternatieven aanreiken in de aanpak van een groep of een kind. 

• Kan het (lastige) gesprek aangaan met ouders en hen aanspreken op verantwoordelijkheid in hun rol als 
opvoeder in belang van het kind.  

• Kunnen werken met grotere en kleinere groepen kinderen op het gebied van 
sociaalemotionele ontwikkeling, ondersteunend aan de opvang/onderwijssituatie. 

• Ervaring met en kennis van het inschakelen van zwaardere vormen van zorg, dan wel adequaat kunnen 
handelen ten aanzien van zorgelijke thuissituaties (meldcode en verwijsindex). 

• Inzicht in de interne en externe ondersteuningsstructuur en relevante wet- en regelgeving (landelijk en 
gemeentelijk).  

• SKJ-registratie is een pre. 
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Informatie en sollicitatie 
Het betreft een functie voor drie jaar. En misschien wel langer. Gezien de taken en rollen, is een HBO 
denk- en werkniveau voor de hand liggend.  
Het is mogelijk dat je in dienst blijft bij de organisatie waar je nu werkzaam bent. Een contract op 
detacheringsbasis bij M.O.S. (de opdrachtaannemer) is een mogelijkheid. De arbeidsvoorwaarden zijn 
conform die van je eigen organisatie of conform de Cao Sociaal Werk van M.O.S. 
Het totale aantal uren beschikbaar voor beide functies (totaal zo’n 40 uur) zal in overleg verdeeld 
worden over de beide centrumcoaches. 

 
 

Heb je interesse? Laat ons dan – op een manier die bij jou past – zien waarom juist jij uitermate 

geschikt bent als centrumcoach. 
 
Indien je meer informatie over deze functie wenst, kun je contact opnemen met Miek Hehenkamp, 
procesbegeleider van dit driejarig traject. 
Zij is bereikbaar via e-mail: miek@miekhehenkamp.nl of 06 20255214.  
 
Je reactie en CV kun je tot 15 december 2021 mailen naar: anja.meijer@adenium.nl onder vermelding 
van: vacature ‘Centrumcoach’. De gesprekken vinden plaats op 23 december 2021.  
 
 
 
 
 
De vacature wordt zowel intern als extern gedeeld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
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