
Vacature voor een Pedagogisch Medewerker zowel voor BSO 
als KDV (24-32 uur) 
 
Ben jij die waterrat die vanaf het begin betrokken wil zijn, vind jij de natuur en buiten zijn ook 

heel belangrijk en houd je van werken in een klein maar fijn team? dan dagen wij je uit om te 

solliciteren voor een baan bij Kinderopvang Aan de Waterkant. 

 
Voor een nieuw te openen kinderopvanglocatie ‘Aan de Waterkant’ zijn wij op zoek naar 
flexibele in te zetten collega’s die samen met ons de kinderen helpen de wereld te ontdekken 
en aansluiten bij hun verwondering en fantasie, volgens de visie van Sterre Kinderopvang.  
Kinderopvang Aan de Waterkant is een prachtige locatie voor kleine en wat grotere 
waterratjes die van ontdekken in de natuur houden. Kinderen die het liefst de hele dag met 
zand, water en natuurlijke materialen spelen. Bij Aan de Waterkant maken we kinderen extra 
bewust van het belang van water en de natuur. Daarnaast prikkelt water de fantasie van 
kinderen, en is het aan jou als pedagogisch professional om samen met de kinderen deze 
fantasie invulling te geven.  
 
Wie zijn wij? 
Sterre Kinderopvang locaties zijn niet in een hokje te plaatsen, laten elk een heel eigen geluid 
horen, maar delen hun visie op het jonge kind. We zijn ervan overtuigd dat je een kind, kind 
moet laten zijn. Ze ontdekken zelf de wereld zonder al te veel sturing, maar wél met de juiste 
begeleiding van volwassenen die zorgen voor een omgeving die ze uitdaagt en waarin ze zich 
veilig en geborgen voelen. Pedagogisch medewerkers van Sterre Kinderopvang leren elke dag 
door het kijken naar kinderen. Ze gaan uit van de mogelijkheden van elk kind en passen zich 
aan hun tempo aan. Samen met de kinderen in de ontdekkingstuin op onderzoek uitgaan, ook 
als het regent. De natuur en het buiten zijn, vinden we namelijk heel belangrijk. Sterre 
Kinderopvang locaties zijn niet alleen ‘groen’ van buiten, maar ook van binnen; er wordt alleen 
gewerkt met natuurlijke materialen. Plastic speelgoed kom je niet tegen. 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.sterrekinderopvang.nl%2Flocaties&psig=AOvVaw3mLur0LKEnkeKcT5QRFsXi&ust=1575625985132608


 
 
Wie zoeken wij? 
Dat je graag met kinderen werkt en een relevant diploma hebt voor het werken in de 
kinderopvang vinden we logisch. Maar wat breng jij voor extra’s mee? Hoe maak jij het verschil 
tussen een leuke of een geweldige dag? Tussen een uitgerust gezicht of een stralende 
glimlach? 

✓ Je hebt een relevante opleiding op minimaal MBO 3 niveau 
✓ Je bent flexibel en meerdere dagen per week inzetbaar 
✓ Je bent creatief en houdt van de natuur 
✓ Je bent in staat om aan de sluiten bij de behoeften van het kind en daar je 

handelen op aan te passen 
✓ Je neemt initiatief 
✓ Je bent leergierig en wil je blijvend ontwikkelen in je vak 
✓ Je hebt affiniteit met water(sport) 

 
Wat bieden wij jou? 

✓ Salaris conform cao kinderopvang, gebaseerd op relevante ervaring en 
opleidingsniveau 

✓ Vaste uren (24-32 uur) op contract, vanaf 1-3-2020. 
✓ In eerste instantie betreft het een contract voor bepaalde tijd. 
✓ Een inspirerende omgeving met een prachtig verbouwde kleinschalige locatie en 

ontdektuin  
✓ Goede sfeer en fijne collega’s 
✓ Een ervaren en professioneel team dat nog volop in beweging is 

 
Spreekt dit jou helemaal aan? Dan missen wij jou! 
Dat je de juiste kennis en ervaring hebt opgedaan via opleiding en loopbaan dat lezen we 
vanzelf in je CV. Wat voor ons het verschil maakt is je motivatie: waarom missen we jóu? Neem 
ons mee in jouw werkende leven; vertel waar je het meest trots op bent en hoe jouw ideale 
werkdag eruit ziet. En wie weet ontmoeten we elkaar dan binnenkort aan de Aan de 
Waterkant in Tilburg.  
Laat je voor 15 december 2019 iets weten? Tot dan?! Je kunt je reactie sturen naar 
c.vanderlee@sterrekinderopvang.nl 
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