
 
 
 
 
 
 
Vacatures pedagogisch medewerkers in KPO Kindcentrum De Stappen. 
 
Kindcentrum De Stappen in Wouw verzorgt kinderdagopvang, VE peuteropvang en buitenschoolse 
opvang. We zoeken pedagogisch medewerkers. Iets voor jou? 
 
 
KPO Kindcentrum De Stappen zoekt zo snel mogelijk 
 

Pedagogisch medewerkers (minimaal 2 dagen) 

 
• voor kinderdagopvang en VE peuteropvang  

• voor buitenschoolse opvang (BSO) 
 
Over KPO Kindcentrum De Stappen in Wouw 
In Wouw wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw van KPO Kindcentrum De 
Stappen. Een prachtige nieuwe school voor basisonderwijs en kinderopvang dat eveneens door KPO 
wordt aangeboden. Het plan is dat KPO Kindcentrum De Stappen op 1 februari 2022 gaat starten. 
Een ideale kans om als pedagogisch medewerker op een prachtige nieuwe locatie aan de slag te 
gaan. 

 
Zo ziet je werk eruit 
KPO kindcentrum De Stappen is de plek waar de dag van een kind één samenhangend geheel is. In 
het kindcentrum komen verzorging, spelen, leren en het mee helpen opvoeden van kinderen samen. 
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en 
verzorging van een groep kinderen. Samen met je collega’s zorg je voor een omgeving waarin 
kinderen zich veilig en fijn voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 

Wie wij zoeken?  
Wij zoeken voor deze nieuwe kinderopvang meerdere medewerkers met talenten als koken, muziek 
maken, sporten, dansen of een ander specialisme waar kinderen blij van worden! Met je mbo-
opleiding niveau 3 ben je gekwalificeerd voor werken in de kinderdagopvang en/of BSO. Ervaring is 
fijn en dat geldt ook voor je digitale vaardigheden. Belangrijk is dat je voldoet aan taalniveau 
spreken/lezen 3F en schrijven 2F en een VVE opleiding succesvol hebt afgerond of bereid bent om dit 
te halen. Je bent enthousiast en flexibel! En misschien wel het allerbelangrijkste is je gevoel voor 
humor. Dat waarderen wij. Natuurlijk ben je beschikbaar op tijden dat kinderen komen en gaan. Dat is 
tussen 7.00 en 18.30 uur. 
 
Dit bieden wij 
Je komt te werken op een prachtige nieuwe werkplek met mogelijkheden om je voortdurend te blijven 
ontwikkelen door middel van cursussen en trainingen. Voor BSO medewerkers zoeken we naar 
slimme combinaties in uren zodat we je een aantrekkelijk dienstverband aan kunnen bieden.  
Inschaling en salariëring is conform cao Kinderopvang, schaal 6, minimaal € 2.155,- en maximaal € 
2.935,- per maand bij een werkweek van 36 uur. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op vast. 
 
Reageren 
Enthousiast geworden? Stuur dan jouw (korte) brief met cv naar kindcentrum@destappenkpo.nl voor 
21 oktober a.s. t.a.v. Rini Damen (directeur). Wil je meer weten? Bel of mail gerust met Rini Damen, 
tel.: 0165 302226, e-mail: r.damen@kporoosendaal.nl of met Jacqueline van Dongen (manager KPO 
Kinderopvang), tel.: 06 51475950, e-mail: j.v.dongen@kporoosendaal.nl. De gesprekken vinden plaats 
op maandag 25 en dinsdag 26 oktober a.s. in basisschool De Stappen in Wouw. 
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