
 

MAX HAVELAAR KINDCENTRUM IS OP ZOEK NAAR EEN  

PEDAGOGISCH MEDEWERKER BUITENSCHOOLSE OPVANG  
 

PMW-ER 20 UUR 
 
Dit is Max Havelaar Kindcentrum: 
Samen met het kinderdagverblijf, de buitenschoolse 
opvang en onderwijs vormen wij een integraal 
kindcentrum. Dit is dé ontwikkelplek waar kinderen 
gedurende de dag komen om te leren, te spelen en 
om mee te doen aan diverse activiteiten. Wij werken 
vanuit één visie, als één team met een brede blik op 
kinderen en in nauwe samenwerking met ouders en 
verzorgers. Cultuur, natuur, wetenschap en techniek 
zijn de speerpunten van ons kindcentrum.  
 
Wat bieden we je?  
De unieke mogelijkheid om binnen een kindcentrum 
te werken. We geven graag ruimte aan 
professionalisering en ontwikkeling van onze 
medewerkers, we stimuleren eigen initiatief en kijken 
‘over de grenzen heen’. En verder; 
 

 Een uitdagende baan bij een middelgrote 
organisatie 

 Ruimte voor eigen inbreng en initiatief 

 Reiskostenvergoeding en korting op 
kinderopvangkosten van je eigen kind(eren) 

 Inschaling volgens cao Kinderopvang schaal 
6 bij fulltime dienstverband  
min. € 2.116,00 max. €2.887,00 

 Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden 

Wat ga je doen? 

Buitenschoolse opvang bieden aan kinderen 
van 6-13 jaar. Binnen een multidisciplinair team 
zoek je verbinding met kinderopvang en 
onderwijs en draag je je steentje bij. 
 
 

Wij vragen: 

 Je kunt met respect en enthousiasme 
omgaan met zowel ouders en 
leerlingen als je collega’s. 

 Je hebt een Pedagogisch diploma op 
zak of een ander diploma waarmee je 
met kinderen van 4-13 jaar mag 
werken, minimaal niveau 3.  

 Je beheerst de  Nederlandse taal 
uitstekend. 

 Je bent minimaal 4 middagen per week 
beschikbaar en in de schoolvakanties 
hele dagen. 

 
 
 

 
 

Wil je meer weten over Max Havelaar Kindcentrum, kijk op: 
 https://www.maxhavelaarkindcentrum.nl 
 
Of neem contact op met Petra van der Meer, Teamleider 6-13 jaar 06-34267472 

 

 

 

 

Hoe solliciteer je? 

 wil je solliciteren ga dan naar: https://www.kinderopvang-

plein.nl/vacatures/vacatures_item/t/pedagogisch_medewerker_buitenschoolse_opvang_delft_max

_havelaar_kindcentrum 
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