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SPL biedt peuterspeelzaalwerk, peuteropvang en buitenschoolse opvang voor 

kinderen van 2-13 jaar. SPL heeft locaties in Leiden, Lisse en Noordwijk. 

 

Wij starten binnen SPL een pilot met een peuterplusgroep. Dit houdt in dat er op 

deze groep 10 peuters van drie jaar zitten met een hulpvraag. Het is de taak van de 

begeleider om de juiste aanpak te ontdekken voor ieder  kind en hen deze aanpak 

te bieden.  Hierdoor worden de ontwikkelingskansen vergroot en stromen de 

kinderen als het even kan uit naar het regulier basisonderwijs.  

 

2 VVE Pedagogisch medewerk(st)ers voor 14 uur per week 

 

 

Wij zoeken een collega die beschikt over; 

 Een relevante en afgeronde HBO opleiding met pedagogische of 

didactische richting. Wij denken hierbij aan SPH, pedagogiek of PABO.  

 Kennis heeft van de ontwikkeling van het jonge kind en ontwikkelings- en 

gedragsproblemen 

 Ervaring heeft met het begeleiden van groepen jonge kinderen. Ervaring 

heeft met het werken op een peuterspeelzaal 

 Beschikt over uitstekende pedagogische kwaliteiten 

 Heel goed kan observeren en signaleren en dit om kan zetten in een 

individueel plan van aanpak.  

 Het als een uitdaging ziet om een nieuwe groep op te starten.  

 Het piramide certificaat, KIJK! certificaat en een taaltoets certificaat op 3F 

niveau heeft. 

 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Dit kan toepassen 

naar het niveau van de peuters maar ook in oudergesprekken. 

 Goed kan samenwerken met directe collega’s en externe partijen en heel 

enthousiast is.  

De inschaling is conform cao Kinderopvang. 

 

Meer informatie: 

Nadere informatie over SPL en de diverse locaties zijn te vinden op onze website 

www.splopvang.nl 

Meer Informatie over de functie kun je verkrijgen bij Francis Cornelisse, bereikbaar op  

dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoonnummer  06-31936493. 

 

Heb je interesse? 

Mail  uiterlijk 23 februari 2018 uw brief en CV, o.v.v.  sollicitatie Peuterplusgroep, naar 

solliciteren@ splopvang.nl 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

http://www.splopvang.nl/
mailto:solliciteren@splopvang.nl

