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Vacature invalkracht 
pedagogisch medewerker  
 
 
Vakgebied: kinderdagverblijf 0-4 jaar 
Locatie: Chr. KDV Het Kroontje, Aalsmeerderbrug 
Uren: 0 – 36 uur 
Plaatsingsdatum vacature: dinsdag 12 januari 2021 
Functiecategorie: pedagogisch medewerker 
Werk-/Denkniveau: MBO niv 3-4, HBO 
 
 
Bedrijfsinformatie: 
Christelijke kinderdagverblijf Het Kroontje biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 8 
weken tot 4 jaar. Wij zijn een kleinschalig, professioneel kinderdagverblijf bestaande uit 2 
verticale groepen. Gesitueerd in Aalsmeerderbrug, gemeente Haarlemmermeer in de 
omgeving Aalsmeer en Hoofddorp. Het handelen van onze gediplomeerde pedagogisch 
medewerkers en onze visie op de kinderen zijn gebaseerd op christelijke waarden en 
normen. We creëren een veilige en vertrouwde sfeer. Dit stelt kinderen staat om zijn/haar 
eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken en zich in eigen tempo te ontwikkelen. 
 
Onze visie op de zorg en begeleiding van kinderen wordt zoveel mogelijk ontleend aan de 
principes die de Bijbel ons geeft. 
Onze uitgangspunten zijn: 

- Ieder kind is kostbaar 
- Ieder kind is uniek 
- Ieder kind hoort erbij 
- Ieder kind draagt bij 

Bij Chr. KDV Het Kroontje werken we hard, maar vinden we aandacht voor elkaar en plezier 
in het werk daarnaast erg belangrijk.  
 
Wat ga je doen? 
Als pedagogisch medewerker werk je samen in een klein team van 6 pedagogisch 
medewerkers. Je bent één van de vaste invallers voor kinderen en ouders en draagt de volle 
verantwoordelijkheid voor de zorg en activiteiten van de groep en het individuele kind.  
Je kan flexibel worden ingezet als vervanging in geval van ziekte/vakantie van een collega op 
één van de groepen. 
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Wat vragen wij? 

- Je beschikt over een relevante opleiding op minimaal MBO 3-4 niveau en een (kinder) 
EHBO diploma. 

- Je hebt de pedagogische kennis en vaardigheden om onze kinderen op een 
professionele, enthousiaste en liefdevolle/warme manier te begeleiden. 

- Je creëert een gezellige en stimulerende omgeving waarin kinderen zich onbevangen 
kunnen ontwikkelen. 

- Je hebt een open, integere houding en communiceert eerlijk en transparant. 
- Je bent lichamelijk goed in staat om de zorg voor baby’s en peuters volledig te dragen 

en lichte huishoudelijke werkzaamheden te verrichten 
- Je hebt een christelijke levensovertuiging en kunt de doelstellingen van Het Kroontje 

onderschrijven en uitdragen. 
 

 
Wat bieden wij? 

- Een contract op invalbasis (0 - 36 uur) voor bepaalde tijd, met kans op een contract 
voor onbepaalde tijd. 

- Een salaris conform CAO Kinderopvang schaal 6. Trede is afhankelijk van opleiding en 
ervaring. 

- Een integer en zorgzaam team, geweldige kinderen en prettige ouders/verzorgers, 
een betrokken oudercommissie en een deskundig bestuur. 

 
Procedure: 

- Onderdeel van de procedure is een dagdeel meelopen in de praktijk. 
- Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en inschrijving in 

het Personen Register Kinderopvang zijn noodzakelijk; de kosten hiervoor worden 
vergoed. 

- Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. 
- Wij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de gestelde functie-eisen, 

graag voor woensdag 27 januari 2021 a.s. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 
Reageren:  
Voor informatie of vragen over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure? Neem 
dan contact op met: 
 
Mevr. K. Spaargaren, leidinggevende Chr. KDV Het Kroontje 
020-6537018 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag) of info@kdvhetkroontje.nl 


