
 

Opvang met lef en liefde  

Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen bij VCOG kinderopvang een totaalaanbod van opvang, educatie en 

ontwikkeling op een veilige plek waar spelen, ontmoeten en leren in samenhang met ouders en 

professionals wordt georganiseerd. Wij zorgen voor soepele overgangen naar het onderwijs door 

middel van samenwerking met onze collega’s van het basisonderwijs.  

Wegens de start van VCOG Kinderopvang binnen IKC Dom Helder Camara per 1 januari 2021 zijn we  
op zoek naar ervaren en, conform cao-kinderopvang, gekwalificeerde  

Pedagogisch Medewerkers 

Sta jij met een positieve instelling in het leven en speel je graag een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van kinderen? Ben je enthousiast en denk jij dat je talenten een goede aanvulling zijn voor ons team? 
Wil je aan de slag bij een snel groeiende organisatie die zich steeds blijft ontwikkelen? Zie jij jezelf 
werken in een integraal kindcentrum waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kinderen binnen 
de opvang en het basisonderwijs? Dan ben jij degene die wij zoeken. 

Wij vragen: 

• MBO niveau 4  

• Bij voorkeur certificaten op het gebied van VVE en OBW 

• Inzetbaarheid op alle groepen (peuterspeelzaal, KDV groep voor 0 – 4 jarigen, BSO) 

• Bij voorkeur ook inzetbaarheid als klassen assistent of onderwijsassistent in het 
basisonderwijs  

Wij bieden: 

• Salaris conform cao Kinderopvang 
• Coaching door onze pedagogisch coach 
• Een leuk, enthousiast team en geweldige ouders en kinderen 
• Mogelijkheid tot doorgroeien binnen het IKC of andere locaties van VCOG Kinderopvang 

 

We gaan graag met je in gesprek! Stuur een e-mail met je motivatie en cv vóór 4 oktober 2020 naar 
Sandra Zwerver (HR afdeling VCOG): s.zwerver@vcog.nl 

In de week van 19 oktober worden de gesprekken gehouden.  

Bij vragen kun je terecht bij Inge de Vries, directeur van VCOG Kinderopvang (i.devries@vcog.nl), of 

bij Joyce Mollema, directeur van IKC Dom Helder Camara (j.mollema@vcog.nl).  
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