
 

VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER  
 

dagopvang 25,5 - 34 uur (3-4 dagen) in Rotterdam West en Kralingen 

Unit De Hoogwerkers en De Dijkjes (babygroepen)  of 
Unit Zuid-Oost en Gold (peutergroepen) 

 

Je werkt 3 tot 4 dagen van 9 uur, tussen 7.30u en 18.30u, op een horizontale groep met 

kinderen van 0 tot 2 jaar of 2 tot 4 jaar. Elke 6 weken vindt er een unitoverleg plaats in 

de avonduren. 

 

Hoe ziet je werk er uit?  

Binnen een zelfstandige werkunit van pedagogisch medewerkers ben je verantwoordelijk 

voor de dagelijkse begeleiding van de kinderen op jouw eigen groep. Er is een vaste 

dagindeling met aandacht voor beweging, uitdagend spel en gezellige eet- en 

drinkmomenten. Er is aandacht voor elk individueel kind doordat elke medewerker eigen 

zorgkinderen heeft. De dagelijkse contactmomenten met het kind zoals het voeden, 

verschonen, spelen of naar bed brengen en belangrijke gesprekken met ouders zijn altijd 

met jou als zorgleidster. Middels een persoonlijk leertraject, dat onder meer bestaat uit 

een uitgebreid inwerktraject en een workshop zul je leren herkennen welke signalen een 

kind geeft en hoe je deze kunt gebruiken om een harmonische ontwikkeling te 

waarborgen. 

 

Wie zijn wij? 

Pedagogische Kinderopvang Dikkedeur is een professionele kinderopvangorganisatie met 

6 zelfstandige werkunits in Rotterdam West en Kralingen. Met een team van ruim 40 

pedagogisch medewerkers hebben wij een belangrijke rol in het leven van (hele jonge) 

kinderen. Om te kunnen aansluiten bij wat kinderen nodig hebben werken wij met een 

systeem van training on the-job. Dit is een intensief traject onder begeleiding van onze 3 

managers en de kinderpsycholoog waarbij je de ruimte krijgt om het pedagogisch beleid, 

dat sterk afwijkt van wat gangbaar is, je helemaal eigen te maken.  



Wat bieden we? 

Werk waar je trots op kunt zijn omdat bij Dikkedeur kinderen echt altijd voorop staan! In 

een mooie groepsruimte met veel spelmogelijkheden krijg je de ruimte om jouw eigen 

zorgkinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben.  

We bieden je uitstekende arbeidsvoorwaarden, onder andere: 

• Aandacht voor jouw eigen professionele ontwikkeling.  

• Aandacht voor kwaliteit, o.a. door pedagogische ondersteuning van een 

kinderpsycholoog en een kindvolgsysteem dat een ontwikkelingsgerichte 

werkwijze waarborgt.  

• Mogelijkheid om veel te leren over de wetenschappelijke kennis van de menselijke 

natuur en wat dat betekent voor het opvoeden van kinderen. 

• Samenwerken in een werkunit vanuit een gezamenlijke missie en met eigen 

verantwoordelijkheden waar eigen beslissingen genomen mogen worden, waarbij 

je eigen manager vooral begeleidt en niets zomaar oplegt. 

• Ondersteuning van een activiteitencoördinator en een huishoudelijke 

hulp/groepshulp. 

• Aandacht voor de relatie met jouw zorgkinderen en hun ouders. 

• Zekerheid met een contract voor (on)bepaalde tijd met vaste uren.  

• Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6, tussen 1.943 en 2652 bruto per 

maand (afhankelijk van je ervaring) bij 36 uur.  

• De mogelijkheid voor verdieping of extra taken. 

• Kortingsregeling voor kinderen van medewerkers.  

 

Jouw profiel 

• Je neemt verantwoordelijkheid en stelt je flexibel op om te kunnen bieden wat 

kinderen nodig hebben.  

• Je hebt oog voor het groepsproces én voor signalen van elk kind. 

• Je ziet het belang van leren en verbeteren, van jezelf en de werkunit, en bent 

bereid daar energie in te steken 

• Je bent gemotiveerd feedback te ontvangen en te geven in het belang van de 

werkunit en de kinderen. 

• Je communiceert professioneel met ouders, kinderen en collega’s.  

• Je beheerst de Nederlandse (en Engelse) taal goed in woord en geschrift. 

• Je bent in het bezit van een in de CAO vastgelegde beroepskwalificatie  

• Je bent in het bezit van een geldig EHBO certificaat of hebt de bereidheid dit 

binnen afzienbare tijd te halen (conform IKK eisen). 

 

Solliciteren of meer weten? 

Kijk voor meer informatie over Pedagogische Kinderopvang Dikkedeur en ons 

pedagogisch beleid op de website (www.dikkedeur.nl) 

 

Voldoe je aan het profiel? Dan nodigen we je graag uit te reageren! Je kunt een 

sollicitatiebrief met CV sturen naar: claudiaschmidt@dikkedeur.nl 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met 

Joeri van der Tas (010-8208765). 

 


