
 
 

Pedagogisch Medewerker 

peuteropvang VVE 

(12-20 uur)  

Pedagogisch medewerker die het leuk vindt om kinderen van 2-4 jaar voor te bereiden op de basisschool! 

Kinderopvang ’t Veldmuisje groeit. Meer vestigingen, nieuwe kinderopvangconcepten: het bruist 

volop bij ons. Vanwege deze uitbreidingen zijn we op zoek naar een nieuwe collega. Wij zoeken 

een Pedagogisch Medewerker die er energie van krijgt kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar voor te 

stimuleren in hun ontwikkelen en daarmee voor te bereiden op de basisschool. Ben jij een 

kinderopvangprofessional die van aanpakken weet? En vind je het leuk om in te stappen bij een 

groeiende organisatie die je veel ontwikkelingskansen biedt? 

Dan willen wij heel graag met jou praten over deze leuke baan!

Wie zijn wij?  

Wij zijn kinderopvang ’t Veldmuisje. Aangenaam, leuk 

je te leren kennen. Wij zijn ooit klein begonnen maar 

zijn aan het groeien. We zijn dé 

kinderopvangorganisatie in de gemeente Maasdriel 

waar we nu negen locaties hebben. Wij bieden 

verschillende vormen van kinderopvang aan, maar 

werken daarbij vanuit één visie: samen spelen, 

spelend leren. De vier opvoedingsdoelen van 

professor Riksen-Walraven vormen de basis van ons 

pedagogisch beleid dat zich richt op het zo goed 

mogelijk begeleiden van de ontwikkeling van kinderen. 

In dat beleid hebben we de uitgangspunten van de 

verschillende pedagogische stromingen die ons 

aanspreken gecombineerd. Daarbij hebben we een 

heel sterke voorkeur om op een persoonlijke manier 

te werken. Daarom houden we onze locaties bewust 

kleinschalig. 

 
 

Wat houdt de functie in? 

Als pedagogisch medewerker op een voorschool 

begeleid je in zowel groepsverband als in individueel 

opzicht. Je schept een sfeer binnen de groep waarin 

kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, 

door middel van uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan, zich verder te ontwikkelen. Je houdt je 

bezig met groepsactiviteiten zoals knutselen, liedjes 

zingen, verkleden en bewegingsspelletjes. Daarnaast 

laat je de kinderen zelf spelen. Het is belangrijk dat 

jouw focus ligt op de ontwikkeling van de kinderen, 

denk hierbij aan het extra aandacht geven aan 

kinderen met mogelijk ontwikkelingsachterstanden. 

Voorschoolse educatie vind plaats middels het VVE 

programma Uk en Puk. Jij levert een belangrijke 

bijdrage bij de ontwikkelingen van een peuter, zodat 

ze straks goed voorbereid en vol zelfvertrouwen naar 

de basisschool gaan. 

 

 



 
 

 

Wat bieden wij? 
✓ Een leuke en zeer afwisselende baan voor  

12 – 20 uur per week 

✓ De combinatie voorschool (VVE, 2-4 jaar) met 

BSO behoort tot de mogelijkheden; 

✓ Salaris conform de cao Kinderopvang; 

✓ Interne trainingen die je helpen jezelf als 

Pedagogisch Medewerker verder te ontwikkelen 

✓ Ongeveer 40 fijne collega’s  

✓ Volop ruimte voor jouw creativiteit en ideeën 

✓ Salaris en andere arbeidsvoorwaarden conform 

de cao Kinderopvang. 

Wie ben jij? 
Dat kom jij ons hopelijk binnenkort tijdens je 
sollicitatiegesprek vertellen! Dan verwachten wij in 
ieder geval te horen dat: 
✓ Je een relevante MBO of HBO opleiding hebt 

(minimaal MBO niveau 3 + Taalniveau 3F) 

✓ Je de wens hebt om jezelf te blijven ontwikkelen, 

ook door het volgen van trainingen 

✓ Je energie krijgt van veel afwisseling in je werk 

✓ Je open en flexibel bent naar kinderen, ouderen 

en collega’s 

✓ Je creatief en enthousiast bent 

✓ Je beschikt over een flinke dosis zelfreflectie 

✓ Je beschikt over een VVE-certificaat (of je bent 

bereid om deze op korte termijn te behalen)  

Hoe nu verder? 
Ben je enthousiast over deze baan? Maak ons dan 
enthousiast over jou en stuur snel je cv en motivatie 
naar: personeelszaken@t-veldmuisje.nl  
Wil je eerst meer weten? Bel dan met  
Conny Hoskam: 0638766686  
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