
VACATURE 
 

 
Ben jij een toegewijde zorgprofessional die met passie en liefde een belangrijke 
bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling en welbevinden van het jonge kind?  
 
KOM Kinderopvang zoekt: PEDAGOGISCH JEUGDZORG MEDEWERKER 
dagbehandelingsgroep “Kinderopvang PLUS” voor 16-18 uur per week 
 
KOM kinderopvang werkt vanuit een open werksfeer, waarin medewerkers van elkaar leren 
en zich blijven ontwikkelen. KOM heeft locaties in Vaassen, Epe, Heerde, Wapenveld en 
biedt alle vormen van kinderopvang in specifiek leeftijd gerelateerde groepen. KOM wil een 
sterke binding hebben met haar medewerkers, de kinderen & ouders en wil ook écht 
geïntegreerd zijn in de 2 gemeenten waarin zij is gevestigd. Investeren in samenwerking met 
lokale ondernemers, scholen en de gemeente vinden wij bij KOM belangrijk. Daarnaast staat 
GROEN bij KOM hoog op de agenda. Groen staat voor gezond, bewegen, beleven en natuur. 
 
Dit ga je doen: 
De Kinderopvang PLUS groep van KOM zit in het kinderdagverblijf Nijntje in Vaassen. Hier 
bieden wij 4 dagen in de week een dagbehandelingsprogramma voor jonge kinderen (2 - 5 
jaar) die bijzonderheden laten zien in hun ontwikkeling. Deze kinderen kunnen niet terecht 
op de reguliere kinderopvang vanwege de extra zorg en aandacht die zij nodig hebben. In de 
Kinderopvang PLUS geef jij specialistische (ortho)pedagogische ondersteuning aan het 
individuele kind en de groep. Je bent verantwoordelijk voor het mede opstellen en uitvoeren 
van een plan van aanpak voor elk kind. Hierbij worden ouders en of het netwerk rondom het 
kind zoveel mogelijk betrokken. Je zorgt voor goede rapportages in het dossier van het kind 
en voor overdracht aan benodigde instanties. Je overlegt (zo nodig) met een 
jeugdzorgwerker van Entrea Lindenhout en jullie nemen samen besluiten over interventies 
die het kind en de ouders aangaan. 
 
Dit ben jij: 
 Je hebt ervaring met de doelgroep jonge kinderen op het gebied van autisme en 

ontwikkelings-, veiligheids- en hechtingsproblematiek. 
 Je bent een sensitief persoon en werkt graag met kinderen en hun ouders uit 

verschillende culturen en met verschillende achtergronden. 
 Je bent vraaggericht (kijkt naar wat heeft het kind nodig), betrokken, oplossingsgericht 

en flexibel. 
 Je bent communicatief vaardig en kunt in voor iedereen begrijpelijke taal uitleggen. 
 Je kunt goed samenwerken,  bent je bewust van het samenspel in jouw functie met  

jeugdzorg. 
 Je bent reflectief, neemt initiatief en kunt goed zelfstandig werken.  
 Je wilt je blijven ontwikkelen en ziet in verandering een mogelijkheid tot groei. 
 
Dit vragen we van jou: 
 Opleiding op HBO niveau in sociaal pedagogische richting; 
 Ervaring in een vergelijkbare functie in de kinderopvang is een pre; 
 Kennis van groepsdynamische processen, opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische 

technieken en gangbare gedragsbeïnvloedinginstrumenten; 
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 Kennis van interventies bij veelvoorkomende gedragsproblemen en van 
systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht werken; 

 Kennis over ontwikkelingsfasen en -taken bij jonge kinderen; 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 
 Uitmuntende organisatorische vaardigheden. 

 
KOM doet net dat stapje meer, ook voor haar medewerkers. KOM biedt jou: 

 Een jaarcontract met de intentie voor verlenging bij goed functioneren; 
 Een arbeidsduur van 16-18 uur per week; 
 Mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen in je werk; 
 Een vitaliteitsaanbod voor al haar medewerkers in samenwerking met een coach; 
 Een grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen; 
 Salariëring volgens schaal 8 volgens cao Kinderopvang lopend van 2619 t/m 3544 euro 

(bruto) bij fulltime dienstverband. 
 
Is deze functie jou op het lijf geschreven?  
Gaat er bij jou iets kriebelen en word je enthousiast bij het lezen van bovenstaande 
vacature? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Stuur je motivatie en CV uiterlijk 1 augustus a.s. naar werkenbij@komkinderopvang.nl t.a.v. 
Nanda Teseling, personeelsfunctionaris. De eerste ronde selectiegesprekken staan gepland 
voor week 32. 
Bij vragen over deze functie kun je mailen naar personeelszaken@komkinderopvang.nl of 
bellen met Nanda op telefoonnummer 06-28917166. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. 
 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. 
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