
 

 

  

 

Wij zijn op zoek naar een HBO pedagogisch medewerker! 

 
PEDAGOGISCH MEDEWERKER 

PeuterPlusgroep (2-4 jaar) 
 3 of 4 dagen per week 

 
De medewerker die wij zoeken heeft veel passie en motivatie voor het werken met jonge kinderen met 
speciale zorgbehoefte. Ons specifieke pedagogisch beleid spreekt je aan.  Je organiseert met gemak 
activiteiten, afgestemd op de mogelijkheden,  ontwikkeling en behoeften van het individuele kind en/of de 
groep.  Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en begeleiding van de kinderen en goed in staat 
om een gezellige sfeer te creëren waarin de kinderen zich welkom, geliefd en gewaardeerd voelen. 
 
De peuterplusgroep is kleinschalige groep met een ondersteuningsaanbod voor peuters in de leeftijd van 2-4 
jaar, bij wie sprake is van een opvallende ontwikkeling, en voor kinderen die om wat voor reden dan ook 
(tijdelijk) niet kunnen meekomen of niet tot hun recht komen in de reguliere opvang. Het uitgangspunt is dat 
deze kinderen uiteindelijk doorstromen naar reguliere opvang/onderwijs. Aan de hand van een 
handelingsplan per kind wordt gewerkt aan individuele doelen. Het team van de peuterplusgroep observeert 
de kinderen, maakt het handelingsplan en past deze aan, onderhoudt contact met ouders, de 
orthopedagoog van Baloe en externe hulpverlening en verwijst kinderen/ouders voor diagnose en 
behandeling waar nodig. 
 
Dit vraagt van jou het volgende: 

 Stevige persoonlijkheid. De problemen van de kinderen die je helpt zijn vaak indringend en serieus. 
Je moet daarom stevig in je schoenen staan. 

 Zowel zelfstandig werken als multidisciplinair samenwerken. Als peuterplus medewerker heb je 
de verantwoordelijkheid over verschillende kinderen. Je werkt zelfstandig, maar ook samen met 
collega's en andere hulpverleners. Ook houd je rekening met ouders, verzorgers en familie van de 
kinderen. Je bent in staat om behandelingsplannen op te stellen, uit te voeren, te evalueren en 
over te dragen (warme overdracht naar basisonderwijs). 

 Communiceren. Je kunt goed communiceren en je verplaatsen in de leef- en belevingswereld van 
een kind en hun ouders/verzorgers. Je houdt rekening met hun verwachtingen en wensen. 
Daarnaast moet je veel tact en geduld hebben, je moet goed kunnen luisteren en scherp kunnen 
analyseren. Eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn hierin erg belangrijk. 

 Flexibiliteit. Je bent flexibel in de omgang, maar weet regels te handhaven en kinderen daarop aan 
te spreken wanneer dat nodig is. In het belang van de kinderen is structuur een onderdeel van de 
werkwijze.  Daarnaast beschik je over veel zelfbeheersing en kun je goed omgaan met onverwachte 
gebeurtenissen en (snel) wisselende stemmingen van de kinderen. 

 Professionele houding.  Je moet in bepaalde mate afstand kunnen bewaren. Het is belangrijk dat je 
de balans kunt houden tussen betrokkenheid en een professionele afstand. 

 Verslaglegging. Je bent heel goed in de Nederlandse taal (spreken en schrijven) t.b.v. taalgebruik 
en het maken van observaties en verslagen. 

 Persoonlijke ontwikkeling. Je bent bereid tot het volgen van opleidingen en/of trainingen gericht 
op het werken met deze doelgroep. 

 
Vereisten: 

- Diploma op HBO niveau (bij voorkeur Social Work/SPH) 
- Organisatietalent, energiek en creatief 
- In staat kansen te zien en aan te grijpen om kinderen te motiveren en stimuleren 
- Werkervaring met de doelgroep 
- Kennis en inzicht in groepsdynamische processen 
- Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/zelfstandig
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/index_html
http://www.carrieretijger.nl/carriere/promotie/verantwoordelijkheid
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-eigenschappen/tact
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/vaardigheden/luisteren
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/rationeel-denken/analyseren
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/rationeel-denken/analyseren
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/integriteit
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/flexibel
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/afstand-bewaren
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/betrokkenheid


 

 

- Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind 
- Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk 
- Goed kunnen werken met computerprogramma’s 
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken 
- Bij voorkeur in het bezit van (Kinder-)EHBO diploma en/of BHV. 

 
Heb je interesse? 
Bekijk onze website voor meer informatie en verstuur je motivatie + c.v. voor 20 maart 2020 naar 
personeel@kinderopvangbaloe.nl. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Tessa Zwart 
(leidinggevende) 075-6429910. Wanneer je niet aan de vereisten voldoet, nemen wij je sollicitatie ook niet 
in behandeling. Deze vacature wordt tegelijkertijd zowel intern- als extern uitgezet. 
 
Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


