
 

 

  V A C A T U R E  
 

Stafmedewerker Pedagogiek 

Kinderopvang Les Petits 
Les Petits bestaat sinds 1983 en vangt elke dag met plezier, enthousiasme en professionaliteit 
kinderen op in de leeftijd van 0-12 jaar. Onze 21 locaties zijn gevestigd in Zuid Kennemerland waar 
235 medewerkers werken. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige opvang. Dit uit zich in een 
veelzijdig activiteitenaanbod, mooie locaties met veel buitenruimte, veelal gelegen in een groene 
omgeving. Binnen Les Petits zijn de lijnen kort en nemen we de tijd voor persoonlijke begeleiding. 
We bieden veel scholingsmogelijkheden en andere extra’s, zoals voordelig sporten in je eigen buurt.  
Enthousiaste pedagogisch medewerkers 
Ons personeel is gedreven, goed geschoold en iedere locatie heeft een hbo geschoolde 
leidinggevende die naast overige taken ook mee werkt op de groepen. Onze pedagogisch 
medewerkers zetten naast hun pedagogische kennis ook vaak hun talenten in op sportief en/of 
creatief gebied.  
Bureau Planning en Organisatie  
Op ons hoofdkantoor werkt een team dat ondersteuning biedt aan alle medewerkers op onze 
locaties. Naast o.a. de afdelingen personeel & organisatie, planning en financiën, is hier ook de 
afdeling pedagogiek gevestigd.  
 
Ons pedagogenteam bestaat uit een orthopedagoog en een ecologisch pedagoog. Zij zijn samen 
verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en de ondersteuning en scholing van de medewerkers 
als het gaat om het pedagogisch handelen. Ook ondersteunen zij de medewerkers in het volgen van 
de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen die bij Les Petits worden opgevangen. Andere 
taken zijn opvoedondersteuning voor ouders en het onderhouden van contacten met IB’ers van 
scholen en andere externe instanties. 
    
Wij zijn op zoek naar een nieuwe orthopedagoog die naast onze ecologisch pedagoog bovenstaande 
taken zal gaan uitvoeren. 
 
Functie-eisen 
 
Een flexibele instelling, communicatieve vaardigheden en professionaliteit zijn sleutelvaardigheden 
voor het goed uitoefenen van deze functie.  
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die een master orthopedagogiek heeft gevolgd of aan het volgen 
is.  
 
 
Wij zijn vanaf 1 juni op zoek naar een: 
 
Orthopedagoog in de functie van Stafmedewerker Pedagogiek 
voor gemiddeld 30 -32 uur per week 
 

 
Wil je wat meer informatie, bel dan naar Phemy de Booys of Sandra Vlaar, telefoonnummer 
023-5318240. Heb je interesse in bovenstaande vacature, e-mail dan een brief met CV met je 

motivatie naar svlaar@lespetits.nl 
Reageer vóór 20  april 2018 

 


