
  

 

 

 

IJsterk Kinderdagverblijven 

IJsterk is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen 

van 0 tot 4 jaar. Onze 10 kinderdagverblijven in 

Amsterdam-Centrum en Amsterdam-West hebben een eigen 

karakter, een eigen identiteit. Dat zie je terug in het 

pedagogisch beleid, de panden, buitenspeelplaatsen en 

medewerkers die allemaal anders en uniek zijn. Zo hebben 

ook de kinderen die onze kinderdagverblijven bezoeken een 

eigen karakter. Iedereen mag zichzelf zijn. Ieders eigenheid 

respecteren wij. Een open en betrokken cultuur kenmerkt 

IJsterk. Wij hebben plezier in ons vak en stralen dat uit!   

 

IJsterk zoekt per direct een enthousiaste  
 

Pedagogisch medewerker (34 uur)  
 

voor de peutergroep op 

kinderdagverblijf Dikkie Dik 
 

 

Interesse?  

Voor meer informatie over deze 

functie neem je contact op met  

Yolanda Rietbergen, manager,  

06-20408683 en kijk je op onze  

site: ijsterk.nl  

 

Solliciteren?  

Je gemotiveerde sollicitatiebrief  

en CV ontvangen wij graag per  

e-mail: sollicitaties@ijsterk.nl. De 

sluitingsdatum is 16 maart a.s. 

 

Salariëring  

Inschaling conform CAO Kinder-

opvang, schaal 6 min. € 1.943,00 

en max. € 2.652,00 b.p.m. bij  

een dienstverband van 36 uur  

per week.  

 

Voor deze vacature wordt zowel 

intern als extern geworven. 

Interne kandidaten krijgen 

voorrang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Een vertrouwde en lerende omgeving 

Bij Dikkie Dik besteden we veel aandacht aan communicatie en 
interactie met de kinderen. We creëren een natuurlijke balans 
tussen activiteiten en rust. Dit zijn essentiële onderdelen van 
een vertrouwde en lerende omgeving. 

Vanuit de pedagogische werkwijze van Lois Malaguzzi (Reggio 
Emilia) zijn wij geïnspireerd in het creatieve proces van de 
kinderen. We laten kinderen ervaren hoe iets werkt, 
onderzoeken en experimenteren zonder vooraf een vastgesteld 
eindresultaat voor ogen te hebben. De focus ligt op het proces 
en niet op het resultaat. 

Ons team is kundig, ervaren, betrokken en enthousiast. Door de 
prettige samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers 
onderling en het ondersteunend personeel kent iedereen elkaar 
goed. Het team heeft verschillende talenten en achtergronden 
en is al jaren verbonden aan Dikkie Dik of IJsterk. Voor de 
kinderen en ouders betekent dit vaste gezichten op de groep. 

Ook bewegen is belangrijk. Sinds kort zijn we gestart met 
Aapjeskooi; dit is een bewegingsprogramma speciaal ontwikkeld 
voor jonge kinderen. De bewegingslessen zijn een combinatie 
van spelvormen, dans, fantasie en gymnastiek. 

 Alle groepen van Dikkie Dik hebben een eigen toegang tot  

 de ruime, afgesloten tuin. Hier beleven de kinderen tal van 

 avonturen in het speelhuis, het uitdagende klimhuis met    

 glijbaan of onze grote zandbak. Iedere dag zijn we buiten   

 te  vinden. 

 

Kennis  

- Een afgeronde relevante (agogische) opleiding op 

 minimaal MBO-SPW niveau 3 conform CAO Kinderopvang;  

- Pedagogische kennis;  

- Kennis van en inzicht in groepsdynamisch processen; 

- Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen; 

- Kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind.  
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Acquisitie n.a.v. deze advertentie 

wordt niet op prijs gesteld.  
 

Functie-eisen:  

- Werkervaring als pedagogisch medewerker;  

- Een liefdevolle, open en geduldige persoonlijkheid; 

- Organisatorisch talent;  

- Een professionele houding naar kinderen, ouders en 

  collega’s; 

- Proactieve en energieke houding;  

- Representatief qua voorkomen en houding. 

  

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een boeiende baan in een inspirerende 

werkomgeving met leuke collega’s. IJsterk 

Kinderdagverblijven investeert in de ontwikkeling van 

haar pedagogisch medewerkers. Wij bieden een 

goede reiskostenregeling. 

 

Alleen met een registratie in het Personenregister 

Kinderopvang kun je aan de slag. 

 
  

 


