
 

 

Word jij blij van:  

✓ Peuters met een extra uitdaging! 

  

Dan zoekt SKN/Startpunt jou! 

  

Pedagogisch medewerkers VE plus 
  

Dit ga je doen 

Als pedagogisch medewerker VE plus heb jij oog voor kinderen met een extra 

zorgbehoefte. De VE plus groep biedt opvang aan maximaal acht peuters met een VE 

indicatie en daarnaast opvallend gedrag. Deze peuters hebben behoefte aan opvang in 

een kleine groep met intensieve begeleiding. Je begeleidt deze peutergroep samen met 

een collega. 

 

Wat vragen we van jou? 

• Je biedt kinderen veiligheid, geborgenheid en stimuleert de kinderen in hun 

ontwikkeling. Je biedt doelgerichte en uitdagende activiteiten aan de hand van het 

VE programma Startblokken. 

• Je signaleert zorginhoudelijke knelpunten, ontwikkelingen en veranderingen met 

betrekking tot de peuter (of diens omgeving) en biedt maatwerk naar behoefte. 

• Een relevant diploma; denk aan een mbo-diploma Pedagogisch Werk 4 of een 

hbo-diploma Pedagogiek, Onderwijsassistent niveau 4 of Pabo.  

• Een VE certificaat (bij voorkeur Startblokken). 

• Beheersing van de Nederlandse taal op niveau 3F (spreken, luisteren, gesprekken 

voeren en lezen). 

 

Wat bieden we jou? 

Wij bieden een aanstelling voor een jaar die wordt verlengd bij gebleken geschiktheid. 

Startdatum 1 maart 2023. Jouw werkplek is in Emmeloord.  

Jouw werktijden zijn op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen. Wil je meer uren 

werken? Dat kan! In overleg zijn er uren beschikbaar op de middagen, bijvoorbeeld op één 

van onze BSO locaties.  

Het salaris is ingeschaald in schaal 7 van de cao kinderopvang. Dit betekent dat jij tussen de 

€2490,00 en €3293,00 op basis van een 36-urige werkweek kunt verdienen. 

 

Ook voor jou! 

✓ Een welkomscadeautje 

✓ Een inspirerend en enthousiast team 

✓ Leuke personeelsfeestjes 

✓ Ruimte voor eigen ontwikkeling 

✓ Een fietsplan 

✓ Een kortingsgregeling voor eigen kinderen die gebruik maken van opvang bij 

SKN/Startpunt 

✓ Een aanbrengbonus voor nieuwe collega’s 

 

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie met 

Elize Wijnsma, Manager Kinderopvang (06-57805597) Heb je interesse in deze functie? 

Graag ontvangen wij je korte motivatie en CV voor 18 januari 2023.  Deze mag je sturen 

naar peno@sknop.nl. 
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