
 

 
 

Pedagogisch medewerker KDV/BSO/PSZ (m/v) 
 
Algemene kenmerken 
Een pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling 
en verzorging van een groep kinderen in een kinderopvanginstelling. De doelgroep en soort 
opvang kan verschillen; binnen Les Petits is dit kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of 
buitenschoolse opvang.  
 
Doel van de functie 
De dagelijkse opvang en verzorging van een groep kinderen, waarvan de leeftijd kan 
variëren van 0-12 jaar. 
 
Organisatorische positie 
De pedagogisch medewerker valt hiërarchisch onder de leidinggevende en in diens 
afwezigheid de assistent leidinggevende. De functioneringsgesprekken vinden plaats met de 
leidinggevende van de vestiging. 
 
Resultaatgebieden: taken en verantwoordelijkheden 
 Verzorging 
- De pedagogisch medewerker zorgt voor een goede dagelijkse verzorging van de kinderen 
(dagritme, voeding enz.) en de hierbij van belang zijnde hygiëne. 
 
Begeleiding 
- Het op de juiste wijze pedagogisch handelen in overeenstemming met de uitgangspunten 
van het algemene pedagogische beleidsplan, het werkplan per doelgroep en de 
werkinstructie per doelgroep van Les Petits. 
- Het begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht en het 
scheppen van een veilige situatie waarin de kinderen zich prettig voelen, een empathische 
houding, respectvol naar de kinderen toe. 
- Het pedagogisch verantwoord omgaan met belonen en corrigeren naar aanleiding van de 
pedagogische huisregels.  
- Het volgen en stimuleren van de kinderen in hun motorische, emotionele en sociale 
ontwikkeling èn in hun zelfredzaamheid. Het dagelijks observeren van de kinderen en 
jaarlijks rapporteren aan de hand van observatieformulieren die de ontwikkelingsgebieden 
beschrijven.  
- Het gelijkwaardig benaderen van de kinderen en het bevorderen van het sociale 
groepsgebeuren: het creëren van rust in de groep, het aanleren van sociale vaardigheden, 
het doen van (sociale) activiteiten.  
- Het signaleren van eventuele opvallende dingen of problemen omtrent de ontwikkeling van 
het kind en indien nodig te bespreken met collega´s, ouders eventueel in overleg met de 
leidinggevende  en de stafmedewerker Pedagogiek &Deskundigheidsbevordering. 
 
Informatie-uitwisseling en oudercontacten 
- Het geven van rondleidingen en het onderhouden van een goed contact met de ouders: 
een goede mondelinge overdracht tijdens het wegbrengen en halen. 



 

 
- Het zorgen voor een goede schriftelijke informatieverstrekking: in de overdrachtsmap voor 
zowel de ouders als de collega´s. Hierin wordt alle relevante informatie opgeschreven. 
- Het goed om kunnen gaan met de verschillende normen, waarden, leefvormen van de 
ouders en het waarborgen van de privacy.  
- Het goed kunnen omgaan met vragen, wensen , opmerkingen en klachten: het in staat zijn 
om probleemgesprekken met ouders aan te gaan. 
 
Samenwerking  
- Een vriendelijke grondhouding: op een professionele manier interesse en betrokkenheid 
tonen naar collega´s. 
- Het zorgen voor een positieve en open sfeer en het goed kunnen overleggen met collega´s 
over het dagelijkse gebeuren (dagindeling, activiteiten). 
- Het kunnen maken en nakomen van afspraken met collega´s, leidinggevenden, 
- Het gezamenlijk bedenken en uitvoeren van activiteiten. 
- Het  coöperatief (kunnen)onderhouden van contacten met BPO, leidinggevende en 
assistent leidinggevende. 
- Het actief deelnemen in vergaderingen, trainingen en activiteiten als ouderavonden, 
zomerfeesten enz. 
 
Beroepshouding 
- Een positieve grondhouding: interesse en betrokkenheid tonen voor het werk, kinderen en 
ouders.  
- Werk en privé gescheiden kunnen houden, representatief in gedrag en uiterlijk (zie 
gedragsprotocol en zich hieraan houden) 
- Het werk zorgvuldig kunnen beginnen en afronden, zien wat er gedaan moet worden. 
- De diverse vaardigheden tegelijk aanwenden, complexe situaties kunnen overzien en 
zelfstandig oplossen: wel inzien wanneer je een beroep moet doen op je collega´s. 
- Het zelfstandig bespreken van problemen met je collega´s, ouders en BPO en het naar 
voren brengen van eigen ideeën en wensen: het geven en ontvangen van feedback. 
- Het in staat zijn je zwakke en sterke punten te benoemen en te ontwikkelen. 
- Open staan voor veranderingen binnen het beleid van de organisatie en op de werkvloer. 
 
De leefomgeving:  veiligheid en gezondheid, onderhoud en beheer 
- Het mede zorg dragen voor een veilige en gezonde leefruimte voor de kinderen: het op de 
hoogte zijn en het naleven van de veiligheidsnormen en regels (RIV en RIG) voor het 
bevorderen van een gezonde omgeving. 
- Het op de hoogte zijn van het ontruimingsplan en wat te doen bij overige calamiteiten, zoals 
het handelen in geval van een diaree-epidemie, vermissing, een ongeval en de bij 
behorende registratie. 
- Het mede dagelijks onderhouden van de speel- en leefruimte van de groep/vestiging: het 
schoonhouden en in goede staat houden van de inventaris: de vloer, speelgoed,  meubilair 
enz. 
- Het actief uitvoeren van de onderdelen van het schoonmaakrooster van de groep en de 
vestiging in zijn geheel. 
- Het zorg dragen voor een juiste persoonlijke hygiëne. 
- Het op de hoogte zijn van het voedselprotocol en de hygiënecode omtrent het bereiden van 
voedsel. 



 

 
- Het op een ergonomisch verantwoorde manier van werken eigen maken.  
- Het kunnen doen van bestellingen: food/nonfood, speelgoed, knutselmaterialen bij 
afwezigheid van de assistent leidinggevende en het signaleren van eventuele tekorten indien 
nodig. 
 
Deskundigheid (bevorderen) 
- Het op de hoogte zijn en naleven van de procedures van het kwaliteitshandboek en de 
bijbehorende protocollen en met name hoofdstuk 2 (het gedeelte uitvoering en 
dienstverlening) goed kunnen naleven. Ook medewerking verlenen aan interne en externe 
audits. 
- Het verhogen van de eigen deskundigheid d.m.v. interne, externe cursussen en het volgen 
en bijhouden van vakliteratuur: het informeren van collega´s over belangrijke artikelen.    
- Het goed kunnen inwerken en begeleiden van invalkrachten, nieuwe vaste medewerkers en 
opleidingvolgenden. 
- Het kunnen overbrengen van belangrijke informatie aan collega´s en anderen. 
 
Specifiek per doelgroep: 
-KDV: 
- Het nemen van initiatieven en het goed leeftijdsgericht afstemmen van activiteiten, in 
samenwerking met de collega´s vormgeven aan het “open deurenbeleid”. 
- Het schrijven van een goede schriftelijke overdracht in de babyboekjes. 
-BSO: 
- Het op de hoogte zijn van de belangrijke wetenswaardigheden over de scholen, 
ophaaltijden en plaatsen, zelfstandigheidformulieren. 
-PSZ: 
- Het gericht aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten en deze zorgvuldig 
voorbereiden en uitwerken. 
 
Bevoegdheden: 
De pedagogisch medewerker is bevoegd tot het verrichten van alle (juiste) pedagogische 
handelingen t.o.v. kinderen en ouders tijdens het verblijf van de kinderen op de vestiging. 
Functie-eisen 
� Een opleiding genoten zoals beschreven in de CAO-kinderopvang voor het uitoefenen 

van de functie pedagogisch medewerker of opleidingvolgend (bijv. via LOI/NOVA). 
� Ervaring en affiniteit met de betreffende leeftijdsgroepen (0-4 en/of 4-12) 
� Flexibele houding 
� Organisatievermogen 
� Communicatieve vaardigheden 
� Samenwerken in teamverband 
� Zelfstandigheid 


