
 

 
Stichting Casa Cuna Progreso zoekt een: 

 
Pedagogische Coördinator 

 
‘De jeugd heeft de toekomst, die toekomst moeten we samen maken’ 

 

Stichting Casa Cuna Progreso zoekt een Pedagogisch Coördinator voor een dienstverband 
van 40 uur in de week. Ben jij de persoon die wij zoeken? Wil jij het verschil maken en onze 
cliënten op weg helpen naar een betere toekomst ? Heb je zin om geprikkeld te worden door 
het opdoen van nieuwe werkervaring en de realisatie van een cultuuromslag? Ben je toe aan 
een nieuwe stap?  
 
Casa Cuna  
Casa Cuna biedt al bijna 60 jaar professionele zorg en begeleiding aan kinderen van 0 t/m 8 
jaar die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen en aan hun ouders/voogd. Deze  kinderen 
kunnen te maken hebben (gehad) met trauma als gevolg van mishandeling (waaronder 
verwaarlozing), seksueel misbruik of huiselijk geweld. Als pedagogisch coordinator werk je 
met deze kinderen en waar mogelijk met hun families. Je maakt deel uit van het team van 
leidsters en hoofdleidsters, geeft supervisie, werkbegeleiding, diagnosticeert, behandelt of 
draagt er zorg voor dat de behandeling wordt opgestart. Je werkt actief samen met 
ketenpartners. Ook heb je een belangrijke rol in het opstellen en bewaken van het 
pedagogisch beleidsplan. 
 
Profielschets 
Je bent een m/v met een academische afgeronde opleiding pedagogiek of psychologie en 
minimaal 5 jaar relevante werkervaring als pedagoog of psycholoog. Je hebt je een oog voor 
zorg op maat en je wilt je inzetten voor de professionaliseringslag die gemaakt gaat worden 
binnen Casa Cuna Progreso. Je herkent jezelf in de volgende beschrijving: begaan met en 
betrokken bij de cliënten, visie, openheid, ontwikkelingsgericht, flexibel, lef, inhoudelijk 
gedrevenheid, positief ingesteld, proactief, innovatief, zelfstandig, gedreven, 
resultaatgericht, zorgvuldig, kritisch en in staat te reflecteren op eigen handelen en het 
handelen van collega’s en het team.  
 
Wat bieden we? 
Uw aanstelling geschiedt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met 
een proeftijd van 2 maanden. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn na evaluatie door 
Departamento di Recurso Humano conform de bezoldigingregeling van het Land Aruba 
zoals toegepast op gesubsidieerde instellingen. 



 

Informatie en aanmelding:  
Uw schriftelijke aanmelding dient u vóór 15 oktober 2016 te richten aan de vice voorzitter 
van de Stichting Casa Cuna Progreso, dhr. Carlos Albertus, Pos Chiquito # 4, Aruba. P.O. Box 
# 733, Email adres: bpinterfaceaua@setarnet.aw Eventuele nadere inlichtingen kunt u 
inwinnen bij de directeur mevr. Quilin Arends (telefoon 585 7177 / 562 4533). E-mail adres: 
directie@casacuna.aw  Wij hanteren een actief referentiebeleid. Geef daarom, op je CV, 
minimaal twee referenties op die we kunnen benaderen. 
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