
 

                  
 
 
                         Kinderopvang Waddenkind zoekt een 

 
               PEDAGOGISCH PROFESSIONAL  

 
12 uur per week 

  
  

Kinderopvang Waddenkind heeft in de gemeente Het Hogeland zes locaties waar peuteropvang 
wordt geboden en een locatie voor BSO. Wij bieden kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar een veilige 
plek waar ze mogen spelen, ontdekken en ontwikkelen.  
Op de peuteropvang bieden we een gevarieerd en educatief programma volgens Startblokken. Dit 
betekent dat de activiteiten aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en zoveel mogelijk 
herkenbaar zijn vanuit de ‘echte’ wereld. De peuteropvang biedt tevens Voor- en Vroegschoolse 
Educatie aan peuters die net een beetje extra ondersteuning nodig hebben. Onze enthousiaste 
pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een goede balans van rust en regelmaat maar ook 
leuke uitdagende activiteiten op allerlei gebieden.   
Een van de peuteropvang-locaties is in IKC de Linde in Eenrum. Dit is een geheel nieuw kind centrum. 
Er is veel samenwerking met de dagopvang en de basisschool, er wordt veel samen gespeeld, de 
thema’s worden samen bedacht en er is regelmatig overleg. De GGD heeft bij ons het 
consultatiebureau, inloopspreekuur en biedt opvoedondersteuning aan de ouders en kinderen van 
Eenrum en omstreken.   
Voor deze locatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste pedagogisch professional.   
Naast drie dagdelen werken op de groep komt er binnen afzienbare tijd ook de functie van 
pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikbaar. In deze functie ondersteun je het bestuur en de 
coördinator met het meedenken en maken van beleid op allerlei gebieden en bied je coaching aan de 
pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Waddenkind.   
 
Voor deze leuke gevarieerde baan zijn wij op zoek naar jou!  

• Je hebt een relevante (bijna) afgeronde opleiding Pedagogisch Educatief Professional of 
vergelijkbare opleiding of SPW4.  
• Je hebt ervaring met het werken met kinderen in de leeftijdsgroep van 2-4 jaar                            
• Je bent VVE gecertificeerd, bij voorkeur Startblokken.  
• Je hebt taalniveau 3F  
• Je hebt een actieve rol in de preventie van ontwikkelingsachterstanden in samenwerking met 
het consultatiebureau, de intern begeleider en de logopediste.  
• Je coacht de pedagogisch medewerkers met pedagogische vragen. Daarin zoek je naar de 
kracht en de mogelijkheden van de persoon zelf.   
• Je kent de achtergronden en wet- en regelgeving  (of waar die te vinden zijn) in de 
kinderopvangsector en je kunt deze vertalen naar beleid passend bij onze organisatie.   

 



 

Herken jij je in deze punten, ben je een enthousiaste teamspeler met een goede dosis nuchterheid 
en humor dan nodigen we je van harte uit te solliciteren.   
Stuur je originele, heldere motivatiebrief met cv voor 1 maart bij voorkeur per mail naar  
  
Kinderopvang Waddenkind  
Info@waddenkind.nl  
Hunse 2  
9967 PS Eenrum.  
  
Voor informatie, zie onze website www.waddenkind.nl of neem contact op met Anneke Sijpkens  
Email: annekesijpkens@gmail.com  
Tel. 06-10164615  
  
 

http://www.waddenkind.nl/

