
  

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 IKC-
team? Dan zijn wij op zoek naar jou!   

Voor VCOG Onderwijs en Opvang zijn wij op IKC ’t Kompas op zoek naar een ervaren, conform cao-
kinderopvang gekwalificeerde   

IKC Pedagogisch Medewerker KDV & BSO  
 

Wil jij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar in een leuk, 
enthousiast en professioneel team? 
 
Wij vragen: 
- Mbo-niveau 3 of 4  
- Bij voorkeur certificaat VVE en OBW  
- Inzetbaar op verschillende groepen   
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden  
- Zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken  
 
Wij bieden: 
- Salaris conform cao Kinderopvang  
- Aantal uren in overleg (minimaal 20 uur) 
- Ondersteuning vanuit het onderwijsteam en onze pedagogisch coach  
- Ruimte om samen met je collega’s verder te bouwen aan deze nieuwe locatie  
 

IKC  Intern coördinator + pedagogisch medewerker 
 
Wij vragen: 
- Mbo 4 werk- en denkniveau (door opleiding of ervaring)  
- Bij voorkeur certificaat VVE en OBW  
- Inzetbaar op verschillende groepen   
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden  
- Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te begeleiden en te 
stimuleren. 
 
 

 



Wij bieden: 
- Salaris conform cao Kinderopvang schaal 7 
- Aantal uren in overleg (minimaal 28 uur) 
- Ondersteuning vanuit het onderwijsteam en onze pedagogisch coach  
- Een organisatie met korte lijntjes en betrokken collega’s 
- Ruimte om samen met je collega’s verder te bouwen aan deze nieuwe locatie 

 

Opvang met lef en liefde   

Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen bij VCOG Kinderopvang een totaalaanbod van opvang, onderwijs, 
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 onderwijs.   

We gaan graag met je in gesprek!  

Stuur een e-mail met je motivatie en cv naar Mare Ester, manager VCOG Kinderopvang 
m.ester@vcogkinderopvang.nl  


