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Kinderopvang "De Maatjes" is een kleinschalige kinderopvang op de boerderij gevestigd op 
ons pluimveebedrijf net buiten Barneveld. “De Maatjes” biedt dagopvang aan kinderen van 0 
t/m 4 jaar in één verticale groep van maximaal 12 kinderen en een peutergroep 
gecombineerd met BSO van 3 t/m 12 jaar voor maximaal 16 kinderen. Wij werken volgens 
de Groene Pedagogiek formule van de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang) en vinden 
het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op een speelse manier 
en in hun eigen tempo. “De Maatjes” is een kleine huiselijke kinderopvang waar kind en 
natuur samen gaan. “De Maatjes” is op zoek naar een enthousiaste: 
 

Leidinggevende Kinderopvang 
Met ervaring als pedagogisch medewerker voor 18-27 uur per week 

 
Als leidinggevende kinderopvang ben je vanwege de kleinschaligheid van de kinderopvang 
niet alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en aansturing van de medewerkers 
(5), maar heb je ook een uitvoerende rol, zowel als invaller op de groep als met betrekking 
tot een aantal administratieve taken, zoals het rooster opstellen, urenregistratie, aanmelden 
en plaatsen en beheren formulieren en documenten. 
 
Wij zoeken een leidinggevende die aan het volgende profiel voldoet: 

• Affiniteit met Groene Pedagogiek, buiten, dieren en de boerderij 
• HBO werk- en denkniveau en afgeronde opleiding die kwalificeert als pedagogisch 

medewerker 
• Aanvullende opleidingen en of trainingen als leidinggevende en enkele jaren 

werkervaring als leidinggevende in de kinderopvang 
• Werkervaring als pedagogisch medewerker 
• Affiniteit met kind-volgend werken en groene activiteiten 
• Leidinggevende en sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en 

instrueren van pedagogisch medewerkers 
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het onderhouden van 

contacten (zowel binnen als buiten de kinderopvang) en opstellen van documenten 
en verslagen 

 
Wij bieden: 

• Een salaris conform CAO kinderopvang schaal 10 
• Een afwisselende en uitdagende baan op een kleinschalige kinderopvang, waarbij 

een prettige werksfeer met ruimte voor eigen inbreng en initiatieven centraal staan 
• Een prachtige omgeving, waarin samen met de kinderen volop genoten kan worden 

van de dieren en de natuur 
• De mogelijkheid om kinderen op een speelse, respectvolle en positieve manier te 

begeleiden in hun ontwikkeling 
 
Herken jij jezelf in deze functie en lijkt het je leuk om bij “De Maatjes” de leiding te gaan 
nemen? Stuur dan uiterlijk 1 juli2015 een sollicitatiebrief met C.V. naar eelco@buro-po.nl 
t.a.v. Eelco Wijers (P&O adviseur “De Maatjes”) 


