
 

 
Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) is dé aanbieder van peuteropvang 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 een nieuwe VVE-locatie zijn wij met ingang van 1 januari 2022 

op zoek naar een pedagogisch medewerker(s)  
Voor min. 3 en max. 5 ochtenden per week 

 
Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) opent met ingang van 10 januari 2022 een nieuwe VVE-locatie. 

Deze groep bevindt zich in de basisschool Al Islaah te Harderwijk. De peuterspeelzaal heeft een neutrale 

identiteit maar sluit, in het kader van de doorgaande ontwikkellijn, aan bij de vieringen van basisschool Al 

Islaah (bijv viering Suikerfeest). Binnen deze locatie wordt alleen opvang geboden aan peuters met een VVE-

indicatie. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die een duidelijke visie heeft op de voorschoolse 

educatie en het een uitdaging vindt om samen met collega’s  en in nauwe samenwerking met medewerkers 

van Al Islaah invulling te gaan geven aan deze groep.  

 

Ben jij iemand die: 

• 3 - 5 ochtenden per week beschikbaar is. 

• Bereid is om extra taakuren voor de VVE-taken in te vullen bovenop de contracturen. 

• Het een uitdaging vindt om in samenwerking met de basisschool een goede invulling te geven aan de 

doorgaande leerlijn. 

• Open staat voor andere culturen en ervaring heeft met het werken met peuters met een 

anderstalige/meertalige achtergrond. 

• Goed kan samenwerken en reflecteren op eigen handelen. 

Solliciteer dan op deze mooie en unieke baan! 

 

Wat ga je doen? 

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van de peuters en uitvoering van het inhoudelijke  



VVE-programma. Je hebt een eigen inbreng bij de vormgeving van het programma voor deze nieuwe locatie en 

stemt daarin goed af met onze IB-er en coördinator en medewerkers van Al Islaah. Daarnaast verricht je extra 

VVE-taken en oudergesprekken buiten kindtijd..  

Er wordt gewerkt met de methode Uk en Puk. In het begin sta je waarschijnlijk nog alleen op een groep van 

maximaal 6 peuters met, indien beschikbaar, een vrijwilliger. Zodra het kindaantal omhoog gaat komt er een 

pedagogisch medewerker bij.  Je werkt nauw samen met de school.   

 

Wat kun je?  

Je bent VVE gecertificeerd (Uk en Puk), in het bezit van een 3F taalcertificaat en een geldig EHBO diploma. Je 

hebt een minimaal een SPW3-opleiding op pedagogisch gebied afgerond en hebt enige jaren ervaring in het 

werken binnen een VVE-speelzaal. Je hebt een duidelijke visie op de voorschoolse ontwikkeling van jonge 

kinderen en je bent communicatief vaardig. Je weet dan ook als geen ander hoe je kennis en vaardigheden van 

jonge kinderen die de Nederlandse taal niet/onvoldoende beheersen kunt ontwikkelen en stimuleren. Je 

beschikt over organisatievermogen en bent stressbestendig en initiatiefrijk. Je kunt zowel zelfstandig als in 

teamverband werken. Je bent daadkrachtig en doortastend.  

 

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 (pedagogisch medewerker differentiatie 2)  

• Eindejaarsuitkering van 3% 

• 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 invalkracht of pedagogisch medewerker binnen 
de BSO. 

 

Per wanneer? 

Startdatum in overleg, omdat het een nieuwe Peuterspeelzaal betreft zullen er in de maand december de 
nodige voorbereidende werkzaamheden moeten plaatsvinden waarbij je een bijdrage kan leveren.   
Met ingang van 10 januari 2022 starten de reguliere werkzaamheden. 

 

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 e.buter@skh-harderwijk.nl   

 
Mocht je vragen hebben over deze vacature stel ze gerust aan 
Evelien Buter, coördinator SKH 
06-21933767 

 


