St. Eustatius
Op Sint Eustatius is één kinderdagopvangvoorziening (die tevens naschoolse opvang aanbiedt voor kinderen tot 12
jaar). Verder zijn er twee organisaties die zich richten op buitenschoolse opvang en activiteiten: één voor meisjes
in de leeftijd van 6-12 en één voor kinderen van 4-18 jaar.
Het beheersen van de Engelse taal is een vereiste en kennis van en ervaring met Kaleidoscoop/High Scope heeft de
voorkeur. Naast ondersteuning door mensen uit Europees Nederland is het gewenst dat de directeur en/of
medewerkers op een vergelijkbaar niveau kunnen participeren in een Europees Nederlandse organisatie. Hierbij
gaat de voorkeur uit naar actief te participeren binnen een kinderopvangorganisatie, waarbij naast het
pedagogisch aspect ook aandacht wordt gegeven aan personeelsmanagement, financieel/administratief beheer,
omgaan met ouders, organiseren van besprekingen en samenwerken met de verschillende organisaties.
Dagopvang
 Iemand op management niveau om de directeur te adviseren over management in de organisatie, zoals
het organiseren van vergaderingen met het personeel, over kindbespreking, over organisatorische zaken,
smooth transition naar basisonderwijs , en omgaan met ouders e.a.
 Persoon(personen) met ervaring in voorschoolse educatie op school (VVE?) om te adviseren over de beste
wijze om de Early Stimulation Group te organiseren in school, ervan uitgaande dat aan de kinderen
ontwikkelingsgerichte activiteiten worden aangeboden.
Buitenschoolse opvang
 Iemand op management niveau om de directeuren te adviseren over het organiseren van
kindbesprekingen en het uitvoeren van het pedagogisch beleid. Ook het omgaan met conflicten bij het
personeel en het omgaan met ouders.
Profiel






Kennis van en ervaring met het Caribisch deel van het Koninkrijk en specifiek Sint Eustatius;
Bereid en in staat om in te gaan op de specifieke behoeftes van kinderopvang op Sint Eustatius;
Beheersing van het Engels;
In staat zijn om ook in Nederland de Statiaanse personen op de juiste plek te hebben en ze daarbij te
coachen;
In staat zijn om workshops te geven op Sint Eustatius aan de management teams op onderwerpen
waaraan behoefte is.

