
 
 

  

PEDAGOGISCH MEDEWERKER voor 
KDV- en BSO De Romeinen in Alphen aan den Rijn 

 Kinderopvang De Kinderhaven 
24- 32 uur per week 

 
 
Over Kinderopvang De Kinderhaven  
Kinderopvang De Kinderhaven is in 2004 gestart met één opvanglocatie in Leiden. Inmiddels zijn we 
uitgegroeid tot een organisatie met 5 verschillende opvanglocaties in Leiden en Alphen aan den Rijn 
en bieden we dagelijks opvang aan kinderen in de leeftijd van 10 weken t/m 12 jaar. Door de jaren 
heen is er een hoop veranderd maar één ding blijft hetzelfde: samen met het gehele Kinderhaven-
team zetten wij ons dagelijks 200% in om de leukste, gezelligste en meest liefdevolle kinderopvang 
van Leiden en Alphen aan den Rijn te zijn. 
 
Over de vacature 
Onze locatie De Romeinen groeit! Daarom zoeken wij een nieuwe allround collega die maar liefst 24- 
32 uur per week het huidige team komt versterken. Als invalkracht bij De Romeinen in Alphen aan 
den Rijn benaderen wij jou om openstaande diensten in te vullen. Je kunt hierbij van tevoren zelf 
aangeven of een werkdag jou uitkomt. Je komt terecht in een hardwerkend team van enthousiaste 
en gezellige collega’s. Als pedagogisch medewerker bij De Romeinen ben jij op een groep, samen met 
jouw collega’s, verantwoordelijk voor o.a. het voorbereiden en begeleiden van verschillende 
activiteiten, het verzorgen van de eet- en drinkmomenten, het contact met kinderen en hun ouders. 
Daarnaast heb je oog voor de ontwikkeling, interesses en behoeftes van de kinderen. Je bent een 
vertrouwd gezicht voor de kinderen én hun ouders. 
 
Een dag werken bij De Romeinen in Alphen aan den Rijn 
Als pedagogisch medewerker zorg jij dagelijks voor het reilen en zeilen op een groep. Start je de dag 
als eerste op een groep? Dan zorg je ervoor dat er speelmateriaal klaarstaat voor de kinderen, 
ontvang je de kinderen en ouders tijdens de overdracht en praat je jouw collega bij wanneer hij/zij 
op de groep start. Zo kun je samen de (werk-)dag beginnen. Gedurende de dag bestaat het 
programma op een groep uit verzorgende taken, binnen- en buitenactiviteiten in een wisselend 
thema (iedere 6 weken een nieuw thema), eet- en drinkmomenten aan tafel, rustmomenten voor de 
kinderen en uitstapjes naar leuke bezienswaardigheden in de omgeving van de locatie. Tussendoor 
zorg je dat de nodige administratieve taken voor de groep worden gedaan. Aan het einde van de dag 
vertel je ouders over de dag van hun kind, maak je de groep netjes en sluit je (eventueel) samen met 
een collega de groep en/of locatie af.  
 
Wat interessante details op een rijtje:  

• 24- 32 uur per week werken op verschillende groepen van KDV & BSO de Romeinen. 

• Startdatum: per direct maar uiteraard in overleg. 

• een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. 

• een sfeervolle werkomgeving met uitdagende (spel-) materialen. 

• de kans om je te ontwikkelen door het ruime aanbod aan cursussen en trainingen.  

• werken in een team van liefdevolle collega’s.  

• een bruto maandsalaris tussen de € 2.155,- tot € 2.935,- (schaal 6 CAO Kinderopvang)  
op basis van een 36-urige werkweek. 



 
 

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden als een fietsplan, 
collectiviteitskorting zorgverzekering en gezellige teamuitjes!  

Al laatste maar wel heel belangrijk!  
Om in de kinderopvang te mogen werken heb je een relevant diploma nodig. Denk hierbij aan een  
mbo-diploma Pedagogisch Werk (niveau 3 of 4) of een hbo-diploma SPH, Pedagogiek, 
Onderwijsassistent, Pabo of een buitenlands diploma. Ook met een nog niet afgeronde hbo- 
opleiding kun je bevoegd zijn om in de kinderopvang te werken. Benieuwd of dit met jouw hbo- 
opleiding kan? Doe hier de diplomacheck!   
 
 
Heb je interesse in de functie als pedagogisch medewerker bij De Kinderhaven of wil  
je nog meer weten over deze vacature? Stel je vraag of solliciteer via een mail naar 
info@dekinderhaven.nl  | Bij een sollicitatie ontvangen wij ook graag jouw motivatie en CV.  
 
 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
mailto:info@dekinderhaven.nl

