
 

 
Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) is dé aanbieder van peuteropvang en vroeg- en 
voorschoolse educatie in Harderwijk. Wij werken met het VVE-programma Uk en Puk en het 
Kindvolgsysteem KIJK! en hanteren een duidelijk dagritme en activiteitenprogramma.  
 
Voor kinderen is elke dag een ontdekkingstocht. Wij vinden het belangrijk kinderen een veilige plek 
te bieden om samen te spelen, te leren en leeftijdsgenootjes te ontmoeten.  Bij onze locaties is 
iedere dag van alles te beleven en te leren, kunnen kinderen nieuwe mogelijkheden ontdekken en wij 
zijn gericht op de stimulering van de brede ontwikkeling. 
 

Voor de locatie ’t Woelige Hoekje zijn wij op zoek naar een pedagogisch medewerker 

(12 - 22 uur per week) 

Voor de locatie ’t Woelige Hoekje, gevestigd in ons eigen pand in de Zeebuurt, zoeken wij een gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker. ’t Woelige Hoekje is vijf ochtenden per week open. Samen met je collega ben je 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de peuters en de vormgeving en uitvoering van het inhoudelijke 
programma. 
De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de ochtenden tussen 8.15 – 12.15 uur. Daarnaast verricht je extra 
VVE-taken en oudergesprekken buiten kindtijd. 
 
Je werkt tijdens schoolweken, alle reguliere schoolvakanties is de speelzaal gesloten. 
 
Wij zij op zoek naar een enthousiaste collega die een duidelijke visie heeft op de voorschoolse ontwikkeling van 
jonge kinderen en communicatief vaardig is. 
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring heeft in het peuterspeelzaalwerk en het werken met de VVE-
methode Uk & Puk.  
Herken jij jezelf hierin en voldoe je aan de onderstaande eisen, solliciteer dan op deze mooie unieke baan! 

 
Wij vragen: 
• Een MBO/HBO-opleiding op Pedagogisch gebied (bijv 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) 
• Zelfstandig, gestructureerd en planmatig kunnen werken 
 

Wat hebben wij je te bieden? 

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



• Inschaling CAO Kinderopvang schaal 7 (€ 2423 – € 3205) bruto p/maand bij een volledige werkweek. 
(afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en vereiste diploma’s) 

• Een jaarcontract. 

• Eindejaarsuitkering van 2% 

• Regelmatige (bij)scholing 

• De peuterspeelzalen volgen alle reguliere schoolvakanties en zijn dan gesloten. Hierdoor is er een 
goede balans tussen privé (schoolgaande kinderen) en werk. 

• Deze functie is evt. te combineren met een functie als pedagogisch medewerker binnen de BSO.  
 

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 n.vanvliet@skh-harderwijk.nl  o.v.v. vacature Woelige Hoekje. 

Sluitingsdatum vacature maandag 12 juli 2021, gesprekken 14 juli 2021. 

 

Mocht je vragen hebben over deze vacature stel ze gerust aan 

Nel van Vliet, coördinator SKH 

06-42254082 

 


