
 

 

 

 

 
 
VACATURE(S) KINDCENTRUM DE HAVELT TE HANDEL 
 
In Handel bevindt zich Kindcentrum De Havelt. Een gezellig en kleinschalig kindcentrum met 
onderwijs aan 6 groepen en diverse vormen van opvang. De Havelt kent een enthousiast team van 15 
medewerkers. 
Wij zijn op zoek naar een nieuwsgierige en verbindende pedagogisch medewerker die over lef 
beschikt. Iets voor jou? Reageer dan snel. Onze vacatures zijn: 
 
Pedagogisch medewerker voor opvang, peuterwerk, VSO en BSO 
Met twee andere collega’s verzorg je de diverse vormen van opvang binnen kindcentrum De Havelt.   
Per: 1 februari 2019. In principe voor de duur van 1 jaar, daarna mogelijk verlengd. 
Omvang: ± 13 uur per week. 
Werkdagen: maandag voor schooltijd en ’s middags, dinsdagmiddag, woensdagochtend en 
donderdagmiddag.  
 
Onderwijs assistent ter ondersteuning van groep 1-2 
Samen met de groepsleerkracht verzorg je het ochtendprogramma in groep 1/2.  Daarbij zal je 
regelmatig zelfstandig met een groep kleuters diverse activiteiten ondernemen en de kleuters 
begeleiden in hun spel. De groepsleerkracht behoudt hierbij de eindverantwoordelijkheid.  
Per: 1 februari 2019. 
Omvang: 4 uur per week op de vrijdagochtend. 
Per: 1 maart 2019. 
Omvang: 15 uur per week op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend 
De vacature in groep 1/2 stopt in principe bij aanvang van de zomervakantie. Er is echter wel een 
mogelijkheid aanwezig in gedeeltelijke voortgang in het volgende schooljaar. 
 
Onze voorkeur gaat sterk uit naar een medewerker die beide vacatures kan combineren. Hiermee 
willen we de samenwerking tussen peuters en kleuters versterken. 
 
Het is evt. mogelijk om extra uren te werken als invalkracht bij de opvang. 
 
 
Omschrijving werkzaamheden buitenschoolse opvang: 
Als pedagogisch medewerker BSO ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling 
en begeleiding van een groep kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar op de buitenschoolse 
opvang. Hier creëer je een plek waar kinderen zich buiten schooltijd welkom voelen en zichzelf 
mogen zijn. Je begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht, bij de dagelijks 
voorkomende bezigheden. Je organiseert activiteiten passend bij ons GOO For Fun-aanbod op het 
gebied van koken, sport, kunst, techniek, natuur, muziek en dans om kinderen te prikkelen en om 
hun talenten en interesses te laten ontdekken en ontwikkelen. Hierbij houd je rekening met de 
wensen en behoeften van het individuele kind en de groep. Maar bovenal zorg je er elke dag weer  
voor dat de kinderen een leuke dag hebben en ze lekker kunnen spelen, ontspannen en creatief bezig 
zijn. 



 
Omschrijving werkzaamheden dagopvang / peuterwerk: 
Als pedagogisch medewerker dagopvang / peuterwerk ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 
opvang, ontwikkeling en begeleiding van een groep kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Je 
vangt de jongste kinderen op in een veilige en geborgen sfeer en bereidt de peuters spelenderwijs 
voor op de basisschool. Dit doe je o.a. door het werken met de VVE-methode Uk en Puk. Je hebt 
aandacht voor de sociale en persoonlijke competenties van het jonge kind, waaronder de 
taalontwikkeling. Je creëert een veilige geborgen sfeer, waardoor kinderen de ruimte krijgen om zich 
op hun eigen manier te ontwikkelen en op hun eigen manier competent te zijn. Je begeleidt de 
kinderen, zowel in groepsverband als individueel. Je bedenkt en organiseert activiteiten passend bij 
het VVE-aanbod. Je volgt het kind volgens het observatiemodel en kijkt naar kinderen wat er nodig is 
om verder te komen in ontwikkeling. Peuterwerk heeft een nauwe samenwerking met de 
basisschool. Dit betekent dat je contacten onderhoud met de leerkrachten van groep 1/2 en zorg 
draagt voor verbinding en een doorgaande lijn met het schoolgedeelte. 
 
Omschrijving werkzaamheden ondersteuning in groep 1-2: 
Samen met de groepsleerkracht van groep 1/2 (per maart 39 kleuters) verzorg jij het ochtend-
programma in deze groep. Daarbij bied jij ondersteuning aan de groepsleerkracht. Dat kan zijn in de 
begeleiding van kleine groepen kinderen in het lokaal of de helft van de groep meenemen naar een 
ander lokaal om diverse activiteiten te doen en de kleuters begeleiden in hun spel. De groeps-
leerkracht behoudt hierbij de eindverantwoordelijkheid. 
Ook kan het zijn dat je de groepsleerkracht ondersteuning geeft in voorbereidende taken onder 
lestijd. 
 
 
Onze nieuwe collega: 

 Heeft een relevante MBO/HBO-opleiding, minimaal MBO-niveau 4 richting pedagogisch werk 
of andere vereiste opleiding conform CAO kinderopvang. 

 Beschikt over een geldig VVE-certificaat. Dit is een pré. 

 Beheerst 3F taalniveau. Dit is een pré. 

 Beschikt over een kinder-EHBO diploma of is bereid om deze te behalen. 

 Is meerdere dagen beschikbaar. Ook tijdens schoolvakanties (BSO). 

 Stelt zich flexibel op en vindt het geen probleem om, indien nodig en mogelijk, extra te 

werken. 

 Heeft ervaring met het werken op de diverse groepen. Dit is een pré. 

 Heeft een open houding en communiceert duidelijk en transparant. 

 Is betrouwbaar en komt afspraken na. 

 Is een echte kartrekker: heeft eigen inbreng en ideeën en weet anderen te motiveren en 

 stimuleren. 

 Kan een sfeer van veiligheid en geborgenheid creëren, zodat kinderen zich thuis voelen; is 

een persoon die sensitief-responsief is, structuur en grenzen kan bieden en de interacties 

van kinderen kan begeleiden. 

 Heeft respect voor de autonomie van kinderen en weet kinderen te stimuleren in hun 

ontwikkeling. 

 Weet de verbinding en doorgaande lijn met groep 1/2 van school mede vorm te geven. 

 

Wij bieden: 

 Een leuke en uitdagende baan in een prettige werkomgeving. 

 Werken in een gezellig en enthousiast team. 



 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen je werk. Met name in het opdoen van 
ervaring in het onderwijsproces. 
 

Solliciteren en informatie: 
Schriftelijke reacties (motivatiebrief met cv) kun je, onder vermelding van de vacaturenaam, tot 
uiterlijk dinsdag 15 januari 2019 mailen aan pz@stichtinggoo.nl. De eerste gesprekken vinden plaats 
op donderdag 17 en/of vrijdag 18 januari 2019.  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:  
Miriam De Mol, coördinator opvang KC Havelt, via miriamdemoil@stichtinggoo.nl  of 06-30609192 
Gerben van Boxtel, directeur KC De Havelt, via gerben.vanboxtel@stichtinggoo.nl of 06-48786754 
 
 
We zien je reactie graag tegemoet! 
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