
 

 

 
 
 

- Open sollicitatie pedagogisch medewerker (m/v) - 
 
  
Stichting Kinderopvang Huizen (KOH) is altijd op zoek naar enthousiaste en ervaren 
pedagogisch medewerkers. Maar ook als je nog in opleiding bent, vindt je bij KOH de ruimte, 
begeleiding en fijne werksfeer die je nodig hebt om verder te leren.  
 
Als pedagogisch medewerker bij Kinderopvang Huizen kies je voor…  
Werken binnen een zeer collegiaal team, op een van onze 24 leuke locaties in Huizen, Blaricum, 
Eemnes of Laren. Kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse opvang, we bieden het allemaal. 
 
Als pedagogisch medewerker is je eerste verantwoordelijkheid de kinderen. Ervoor zorgen dat zij in 
een warme sfeer en in een veilige omgeving ontwikkelen en groeien. Je krijgt veel eigen ruimte en 
vrijheid om je werk naar eigen inzicht in te delen, binnen de (wettelijke) kaders. Jouw ideeën en 
inbreng zijn meer dan welkom. De werksfeer is informeel en bovendien is er veel ruimte voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling en het inzetten van jouw talenten.  
 
Dit ga je doen: 

• Als pedagogisch medewerker aan de slag op een van onze locaties. 

• Met het team van pedagogisch medewerkers op locatie draag je onze visie en het 

pedagogisch beleid uit en zorg jij voor kwalitatief goede opvang.  

• Je creëert een veilige, warme en plezierige omgeving voor de kinderen. 

• Je stimuleert de ontwikkeling en diverse vaardigheden door middel van diverse activiteiten.   
 
 
Ben jij dit? 
Een betrokken, enthousiaste en proactieve pedagogisch medewerker (in opleiding) die kinderen een 
fantastische tijd wil bieden en daarmee ouders wil ontzorgen. Je waarborgt de kwaliteit van de opvang 
met jouw inzicht en pedagogische kennis (in ontwikkeling). Je weet je in het dagelijkse contact met 
ouders en medewerkers zowel mondeling als schriftelijk professioneel uit te drukken.  
 
Breng je het volgende mee? 
… (bezig met) een diploma op minimaal MBO niveau 3 dat voldoet aan de kwalificatie- eisen voor de 
functie, zoals bijvoorbeeld: SPW 3 of 4, Onderwijsassistent, Pabo, Pedagogiek of SPH? 
… eventueel een VVE certificaat? 
… eventueel een EHBO certificaat? 
 
 
Kom jij werken bij Kinderopvang Huizen? 
Stuur een open sollicitatie met een motivatie en cv ter attentie van Rubia Adolfs, via 
PenO@kinderopvanghuizen.nl. 
 
 
 
 
 

https://www.kinderopvanghuizen.nl/over-ons/onze-organisatie/
https://www.kinderopvanghuizen.nl/over-ons/praktische-informatie/#aedd5772157fc1981
https://www.kinderopvanghuizen.nl/over-ons/praktische-informatie/#aedd5772157fc1981
mailto:PenO@kinderopvanghuizen.nl

