
 

 

AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. Bij onze kinderopvang zijn kinderen 

verzekerd van professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, 

leren en groeien. Ook biedt AKROS taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor 

participatie en welzijn in Amsterdam. 

 

Voor onze kinderopvang zoeken wij per 1 september 2019 een: 

Praktijkopleider kinderopvang 
Voor een dienstverband van (in eerste instantie) 8 uur per week.  

De praktijkopleider draagt zorg voor het begeleiden van stagiaires en medewerkers die een leer-/werk 

traject doorlopen. Je bent samen met de teamleiders verantwoordelijk voor de werving, selectie, 

plaatsing en begeleiding.  

Als praktijkopleider werk je nauw samen met werkbegeleiders op de verschillende teams. Je vormt 

een schakel tussen het opleidingsinstituut en de pedagogisch medewerkers die de stagiaires en de 

leer-/werk-medewerkers begeleiden. 

 
De functie 

  
Organiseren, coördineren en bewaken van het leertraject van de student: 

• Draagt bij aan selectie en aanname van studenten  

• Draagt bij aan examinering en beoordeling van een student in de beroepspraktijkvorming (BPV)  

• Evalueert de uitgevoerde werkzaamheden in de BPV 

• Ondersteunt een student bij het opstellen van zijn individuele leerplan 

• Ondersteunt en bewaakt het leertraject van een student 

• Regelt de introductieperiode van een student in de BPV 

• Is aanspreekpunt voor de opleiding.  
 

Scheppen van randvoorwaarden zodat werkbegeleiders BPV-taken kunnen uitvoeren: 

• Bevordert een werkbegeleiding op maat 

• Coacht werkbegeleiders in hun begeleidingsvaardigheden 

• Instrueert werkbegeleiders in coaching-, beoordelings- en begeleidingsmethodieken 
 

Werken aan kwaliteit en deskundigheid: 

• Werkt aan deskundigheidsbevordering 

• Levert een bijdrage aan de verder ontwikkeling van het stage- en opleidingsbeleid 
 

Profiel 

 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega:  

• Met een pedagogische opleiding op minimaal MBO-niveau 4. 

• Ervaring met het begeleiden van studenten binnen de kinderopvang. 

• Relevante werkervaring binnen de kinderopvang.  



• Je vindt het leuk om (jonge) mensen op de werkvloer te stimuleren in hun ontwikkeling en te 

coachen. 

• Je bent sociaal en onderhoud makkelijk relaties met verschillende soorten mensen. 

• Je kunt goed communiceren (luisteren, open vragen stellen, feedback geven). 

• Je volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je komt afspraken na en houdt anderen ook aan 

hun afspraken. 

• Het gaat je makkelijk af om kennis en ervaring over te dragen aan een ander. 

• Je begrijpt dat je als praktijkopleider een voorbeeldfunctie hebt. 

• Je bent in staat om de nieuwsgierigheid van een student te prikkelen. 

• Je hebt of wilt graag de basistraining praktijkopleiders volgen en bijeenkomsten voor 

praktijkopleiders bijwonen. 

 

 

Wat wij bieden   

• Een uitdagende functie binnen een dynamische organisatie met een informele, collegiale sfeer, 

waar de ambitie hoog ligt;   

• Salaris conform de cao Kinderopvang; 

• Inschaling al naar gelang opleiding en ervaring met goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden 

zoals o.a. een royale verlofregeling, tegemoetkoming reiskosten en voordelen collectieve 

ziektekostenverzekering.     

• Een reiskostenvergoeding – de mogelijkheid om gebruik te maken van een fietsplan; 

• De keuze voor deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering. 

 

Ben je enthousiast? 

Je motivatie en CV kun je tot en met 30 juli 2019 richten aan AKROS, afdeling HR, via 

sollicitatie@akros-amsterdam.nl onder vermelding van vacaturenummer 201923. Voor meer 

informatie over de functie kun je contact opnemen met mw. I. Klaassen, beleidsadviseur AKROS. 

 

Privacy 

Voor de afhandeling van je sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De 

door jou aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode 

van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst 

bij AKROS, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

 


