
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bruis jij van energie en zit je hoofd vol met leuke ideeën?  Hou je ervan om flexibel te werken? 
Hou je van afwisseling in je functie? 

Dan zoeken wij jou! 
 

EEN BRUISENDE PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO/PEUTERCLUB M/V! 
24 uur per week (ma t/m vrij) 

Locatie KDV & BSO De Romeinen  
 

De werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag waarbij je op maandag en donderdag in de 
ochtend op de Peuterclub werkt en in de middag op de BSO. Op dinsdag werk je de gehele dag op de 
BSO.  

De Peuterclub is korte opvang van 9.00-11.30 uur die lijkt op de huidige peuterspeelzaalopvang. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Je begeleidt de kinderen en ontwikkelt hen naar zelfstandigheid op een liefdevolle, respectvolle 
manier die aansluit op de behoefte van het kind. Je stemt dit af met zowel ouders als collega’s en 
deelt relevante informatie, waardoor er in een sfeer van openheid en vertrouwen wordt 
samengewerkt.  

 

 Jouw profiel: 

 Je bent een professionele pedagogisch medewerker, een opvoedpartner, die zich blijft 
ontwikkelen. 

 Je bent in bezit van een erkend diploma voor werken in de kinderopvang. Kijk op 
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werken-de-kinderopvang/pedagogisch-medewerker 
voor een overzicht van de opleidingen. Het zijn er meer dan je denkt! 

 Je hebt naast het groepsproces oog voor de individuele behoeftes van een kind en sluit daar 
respectvol op aan. 

Wat biedt De Kinderhaven? 

 Ondersteuning van het hoofdkantoor, fulltime 
vrijgestelde locatiemanager, huishoudelijke hulp 
en inzet van de pedagogisch expert waardoor je 
je als pedagogisch medewerker volledig kan 
focussen op de begeleiding en ontwikkeling van 
de kinderen. 

 Flexibiliteit in jouw werkweek met daarbij de 
zekerheid van een contract voor bepaalde tijd 
met vaste uren. 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/werken-de-kinderopvang/pedagogisch-medewerker


 

 

 Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede 
afhankelijk van je ervaring). 

 8% vakantiegeld en 26 vrije dagen op basis van 36 uur 
per week. 

 Fietsplan 

 Investering in jouw ontwikkeling zoals o.a. 
pedagogische kwaliteit en interessante workshops 
gedurende het jaar. 

 Collectieve ziektekostenverzekering  

 Kortingsregeling voor kinderen van medewerker bij De Kinderhaven 
 

Wie zijn wij? 

De Kinderhaven is een klantgerichte organisatie waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen, die 

ouders ontzorgt en waarin onze medewerkers goed tot hun recht komen.  

Wij hebben 3 Kinderdagverblijf locaties en 5 locaties Buitenschoolse opvang welke te vinden zijn in 

Leiden en Alphen aan den Rijn. 

Spreekt dit je allemaal aan en past De Kinderhaven bij jou? Solliciteer dan snel! 
 


