
Medewerker kdv, bso en zorggroep in Woudrichem 
 
 
Kinderopvang BuitenGewoon uit Woudrichem is per direct op zoek naar buitengewone professionele 
collega! Wij hebben een zorggroep, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in 
Woudrichem.  
 
Vanuit onze pedagogische visie ontwikkelen kinderen zich optimaal door een positieve benadering en 
zich veilig te voelen. Om deze positieve benadering en veiligheid te kunnen geven zijn er 
competenties vereist. Deze competenties zijn empathie, goede communicatievaardigheden, inzicht 
in de ontwikkeling en eigenheid van het kind, kunnen observeren en signaleren, een open houding, 
reflecterend vermogen en veelzijdigheid. We vragen ook betrokkenheid met het kind, met de sociale 
omgeving van het kind en met de organisatie.  
 
De overheid streeft om psychosociaal kwetsbare mensen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de 
samenleving, net als ieder andere burger. Hier werkt kinderopvang BuitenGewoon met trots aan 
mee. Wij willen zorgen voor een meer inclusieve opvang, waarbij zorgkinderen zoveel mogelijk in de 
eigen leefomgeving kunnen blijven. Dit doen we door kwalitatieve opvang te bieden aan 
zorgkinderen, zodat zij meer kunnen participeren in de samenleving en worden ondersteund waar 
nodig is. Samen zorgen we voor sociale samenhang, waarbij wordt gewezen op de onderlinge 
betrokkenheid en op de kracht en kwaliteit van de samenleving. Onze zorggroep ‘De Vrijbuiters’ is 

bedoeld voor kinderen van twee tot dertien jaar die op gedragsmatig, cognitief en/of 
ontwikkelingsgebied moeite hebben om mee te komen in de reguliere opvang. 
 
Wij zijn per direct op zoek naar buitengewone medewerker voor minimaal 15 uur inzetbaar op al 
onze producten. 
 
Wat vragen we van jou? 

 Je bent in het bezit van een diploma (MBO4 of HBO) die jou kwalificeert om te werken in de 
kinderopvang op het kdv, de bso en/of de zorggroep 

 Je bent minimaal beschikbaar op woensdag en vrijdag  
 Je bent enthousiast, energiek en wordt blij van kinderen van 0 tot 13 jaar. 

 
Wat bieden wij? 

 Wij bieden je een afwisselende en uitdagende functie met volop kansen om te leren 

 Deeltijd dienstverband voor minimaal 20 uur en maximaal 30 uur. 

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kinderopvang, het salaris ligt tussen € 1987,= 
en € 2712,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. 

 Enthousiast team van collega’s 

 Een inspirerende en professionele werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng en 
ontwikkeling. 
 

Reageer meteen 
Is dat precies wat je zoekt, mail dan vandaag nog je motivatiebrief en cv naar 
info@kobuitengewoon.nl.  
 
Eerst meer weten? 
Al je vragen over deze functie kun je stellen aan Marscha de Boom via telefoonnummer  
0183-304565. Algemene informatie over onze organisatie vind je op www.kobuitengewoon.nl 
 
 


