
 
Door uitbreiding van locaties zoekt Stichting Kinderspeelzalen 
Harderwijk per 15 oktober 2019 meerdere pedagogisch 
medewerkers.  

 
Pedagogisch medewerker   

min. 15 uur –  max. 30 uur per week. 
 
Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) is dé aanbieder van peuteropvang en vroeg- en 
voorschoolse educatie in Harderwijk. Al onze speelzalen zijn VVE-locaties, waar wij werken met het 
VVE-programma Uk en Puk en het Kindvolgsysteem KIJK!. Wij hanteren een duidelijk dagprogramma, 
waarbinnen kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen en dat, in het kader van de doorgaande leerlijn, 
een goede voorbereiding vormt op de basisschool. Wij werken met de doelgroep 2-4 jaar. 
 
Wij zoeken medewerkers die: 

• Minimaal vier ochtenden beschikbaar zijn  
• Bereid zijn om extra VVE uren boven op de contracturen te werken 
• Het een uitdaging vinden om in samenwerking met de basisschool een goede invulling te 

geven aan de doorgaande leerlijn 
• Het peuterspeelzaalwerk in de school en in de wijk een ‘gezicht’ kunnen geven 
• Beschikken over goede communicatieve vaardigheden 
• Goed kunnen samenwerken en reflecteren op eigen handelen 

 
Wat ga je doen: 
Als pedagogisch medewerker begeleid je groepen kinderen in de peuterspeelzaal. Er wordt gewerkt 
met de methode UK & Puk. Wij zoeken enthousiaste collega’s die een duidelijke visie hebben op het 
vak en de ontwikkelingen die dat met zich mee brengt omarmt. Centraal daarin staan de peuters en 
het bieden van een warme en vertrouwde omgeving waarin het kind zich optimaal mag ontwikkelen. 
Ben jij toe aan een nieuwe inhoudelijk stap met veel uitdaging en ontwikkeling dan ben jij wellicht 
diegene die wij zoeken ter aanvulling van ons team medewerkers.  
 
Wij vragen: 

• Een MBO/HBO-opleiding op Pedagogisch gebied (SPW 3, 4, SPH, onderwijsassistent)   
• Een erkend VVE certificaat of de bereidheid dit certificaat op korte termijn te behalen 
• In het bezit van een taalcertificaat conform de landelijke richtlijn. (3F op de onderdelen 

mondelinge taalvaardigheid en lezen) 
• Geldig Kinder EHBO certificaat 
• Zelfstandig, communicatief, creatief, daadkrachtig, initiatiefrijk, reflecterend en flexibel 
• Kennis van en ervaring met het programma Uk en Puk en het ontwikkelvolgsysteem KIJK, is 

een pré 
 
 



 
Wat hebben wij je te bieden? 

• Wij bieden een prettige werkomgeving waarin je, samen met enthousiaste collega’s en 
leidinggevende, peuters actief gaat begeleiden in hun ontwikkeling. 

• Inschaling CAO Welzijn schaal 6 (€2194 – € 3076) bruto p/maand bij een volledige werkweek. 
(afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring) 

• Een jaarcontract. 
• Eindejaarsuitkering van 8,3% en loopbaanbudget voor eigen ontwikkeling 
• Regelmatige (bij)scholing waardoor je kennis op peil blijft 
• Goede inwerkbegeleiding waarbij je coaching ontvangt van de Intern begeleider/pedagogisch 

coach 
• Wij volgen alle reguliere schoolvakanties en zijn dan gesloten waardoor er een goede balans 

is tussen privé (schoolgaande kinderen) en werk 
• In principe werk je op een vaste groep met vaste werkdagen 

 
Interesse? 
Meer informatie over de speelzalen van SKH is te vinden op onze website: www. skh-harderwijk.nl 
Solliciteren op bovenstaande vacature kan door je sollicitatiebrief voorzien van motivatie, 
visie en CV te sturen naar directeur@skh-harderwijk.nl  o.v.v. vacature 15-20 
Graag ontvangen wij je sollicitatie voor 21 augustus 2019. De gesprekken zijn gepland op donderdag 
29 augustus 2018.  
De procedure zal i.v.m. de zomersluiting van de peuterspeelzalen wat langer dan gebruikelijk zijn. 
Voor evt vragen kan contact opgenomen worden met Alice ten Brinke, directeur-bestuurder: 06-
14036021. 
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