
Met grote spoed zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor ons 
kinderdagverblijf Ukkie in Apeldoorn. 

Ben jij die pedagogische topper die ons team komt versterken? 

 

Wat zoeken wij? 

Voor ons KDV Ukkie in Apeldoorn zoeken wij een pedagogische topper voor 
minimaal 24 uur per week. 

Gaat bij jou kindplezier hand in hand met waardevolle en kansrijke 
leermomenten?  Dan is deze baan ongetwijfeld iets voor jou! 

  

De locatie 

KDV Ukkie (en BSO Kids-Base) is met verschillende babygroepen en verticale 
groepen en ook een peutergroep gevestigd in geschakelde voormalige woonhuizen 
aan de Arnhemseweg in Apeldoorn. 

De locatie is dicht in de buurt van verschillende scholen. In één van die scholen is 
ook een peuterwerkgroep en een buitenschoolse opvang van Kinderopvang KOOS 
gehuisvest.  De locatie kenmerkt zich als betrokken, kleinschalig en huiselijk, met 
speelse buitenruimtes om de woningen. 

De vacature betreft voornamelijk inzet binnen het KDV, maar binnen het team 
werken we allen flexibel en zijn we breed inzetbaar. Dat houdt in dat je zowel op het 
KDV, als eventueel bij de peuters of bij de BSO ingezet kan worden. 

  

De pedagogisch medewerker is er voor de kinderen. We vinden het belangrijk dat 
je kinderen in de groep en individueel begeleidt in de dagelijkse voorkomende 
bezigheden. Je zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen en stimuleert dat zij zich 
ontwikkelen op verschillende gebieden. Je werkt hieraan door verschillende 
activiteiten te organiseren en de kinderen uit te dagen. Je stemt de werkzaamheden 
af met jouw collega’s en draagt samen zorg voor een goede samenwerking met 
elkaar. Ook heb je contact met ouders en deel je informatie met hen. Daarnaast vind 
je het ook belangrijk dat jij jezelf kunt ontwikkelen in de functie. 
Het pedagogisch beleidsplan van KOOS biedt jou houvast en vertelt hoe wij willen 
werken binnen de organisatie.  

  

Je herkent je in de volgende eigende eigenschappen: 

• Je bent betrouwbaar en empathisch: ouders laten hun kind vol vertrouwen 
bij je achter 

• Je bent positief ingesteld en brengt een rustige sfeer mee, zodat kinderen 
zich veilig en geborgen bij je voelen en zich snel vertrouwd bij je voelen 

• Je deelt met ons de passie voor de liefdevolle zorg, de aandacht en 
ontwikkeling van kinderen. Je geniet van ieder moment. En zet alles op 
alles om de kinderen op jouw groep een leerzame en fantastische dag te 
bezorgen 



• Je bent een pedagogisch medewerker die gek is op ondeugende 
dreumesen, de fantasierijke wereld en vele vragen van peuters, maar ook 
met veel liefde zorgt voor de allerkleinsten op onze groep 

• Je werkt proactief, neemt zelf initiatieven 
• Je bent leergierig! Bij KOOS leren we graag met en van elkaar. 
• Je communiceert makkelijk met kinderen, ouders en collega’s 

Verder vragen wij: 

• Je hebt (minimaal) een afgeronde kwalificerende opleiding zoals 
opgenomen in de CAO Kinderopvang 

• Je beschikt over pedagogische kennis en kennis van de 
ontwikkelingsfases van kinderen 

• Je beschikt over de vaardigheden om kinderen uit te dagen hun talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen en te begeleiden 

• Het is geen must maar fijn als je een rijbewijs en een auto hebt. 

  

Wat hebben wij jou te bieden? 

Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. Je blijft jezelf ontwikkelen 
door scholing, onderlinge feedback en persoonlijke aandacht. Bij ons krijg je: 

• Een salaris volgens de CAO Kinderopvang, behorend in functieschaal 6 
• Een aanstelling voor de duur van minimaal jaar, met goede vooruitzichten 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Je komt in dienst bij Kinderopvang KOOS, niet specifiek bij de locatie 

genoemd in de vacature. Dit betekent dat je eventueel ook op andere 
locaties van onze organisatie ingezet kan worden. Daardoor zijn jouw uren 
altijd gegarandeerd en kun je, als je dat wilt, eventueel ook meer uren 
werken bij openstaande diensten. 

Spreekt je dit aan? Word je enthousiast over de vacature, ben je flexibel, 
houd je van aanpakken en vind je een goed en gezellig team belangrijk? 
Reageer dan voor  21 januari as. op deze vacature en stuur een email met 
cv en motivatie, naar P&O@kinderopvangkoos.nl.  

Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met de locatiecoördinator 
Helma Bosch: lcapeldoorn@kinderopvangkoos.nl of clustermanager Marga Pool 
via m.pool@kinderopvangkoos.nl Tel: 06-30773481 
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