
 
 
 
SPL biedt peuterspeelzaalwerk, peuteropvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 2-13 jaar. 
SPL heeft locaties in Leiden, Lisse, Hillegom en Noordwijk. 

 
Wij zijn op zoek naar een: 

 
Ambassadeur ontwikkelingsvoorsprong voorschoolse educatie  

Voor 3,5 uur per week 
 
De ambassadeur ontwikkelingsvoorsprong is binnen de organisatie degene die  
ervoor zorgt dat peuters met een ontwikkelingsvoorsprong gezien worden en zij en hun ouders de 
juiste begeleiding krijgen. De ambassadeur benadrukt binnen de organisatie het belang van de juiste 
begeleiding van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong, geeft medewerkers informatie en/of 
scholing en coacht hen in het werken met deze kinderen.  
 
Taakomschrijving: 

 overdragen van kennis over peuters met een ontwikkelingsvoorsprong en vaardigheden in 
het werken met deze doelgroep aan de pedagogisch medewerkers 

 het coachen van pedagogisch medewerkers in het signaleren van en werken met peuters 
met een ontwikkelingsvoorsprong 

 het signaleren van hiaten / knelpunten in kennis, vaardigheden en houding bij leidsters en 
pedagogisch medewerkers op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong en vanuit deze 
signalen aan het werk gaan met de pedagogisch medewerkers 

 er voor zorgen dat het werken met peuters met een ontwikkelingsvoorsprong een plek krijgt 
binnen de eigen organisatie en het pedagogisch beleid van de organisatie 

 zorgdragen voor de verbintenis met het primair onderwijs 
 intern aanspreekpunt zijn en extern contacten onderhouden op het taakgebied peuters met 

een ontwikkelingsvoorsprong 
 

Voor deze functie zoeken wij een collega die:  
 ervan overtuigd is dat peuters met een ontwikkelingsvoorsprong een ander aanbod nodig 

hebben dat past bij hun behoeftes  
 de capaciteiten en ambitie heeft om verander- en verbeterprocessen in gang te zetten 
 enthousiast is en een positieve instelling heeft 
 zelfstandig is, flexibel kan werken, kan reflecteren en coachingsvaardigheden bezit 
 overstijgend en op instellingsniveau kan denken 
 communicatief vaardig is, zowel mondeling als schriftelijk 
 bereid is om deel te nemen aan gerichte deskundigheidsbevordering  
 bereid is om deel te nemen aan een netwerk over peuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

 
Wij verwachten dat de kandidaat: 

 beschikt over een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met opleiding of 
training op het gebied van coaching 

 kennis heeft van de ontwikkeling van het jonge kind 
 kennis heeft van het werken met peuters met een ontwikkelingsvoorsprong en/of affiniteit 

heeft met deze doelgroep 
 minimaal 3 jaar relevante werkervaring heeft 

 
De inschaling is in schaal 6 van de cao Kinderopvang. 
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Meer informatie: 
Nadere informatie over SPL en de diverse locaties zijn te vinden op onze website www.splopvang.nl 
Meer informatie over de functie kun je verkrijgen bij de afdeling HR, bereikbaar op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 088-3043012. 
 
Heb je interesse? 
Mail uiterlijk 3 juli 2017 een brief, o.v.v. sollicitatie Ambassadeur ontwikkelingsvoorsprong, met 
motivatie en CV naar solliciteren@splopvang.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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